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POWITAJMY ARTURO MARIEGO
PRZYJACIELA PAPIEŻA POLAKA! 
Arturo Mari, osobisty fotograf i przyjaciel Jana Pawła II odwiedza nasz region! W sobotę i niedzielę zawita do Parczewa, 
Radzynia, Międzyrzeca, Białej Podlaskiej i Kodnia. Niezwykły gość opowie o swoim życiu u boku Papieża Polaka i podzieli 
się wzruszającymi wspomnieniami o człowieku, który niebawem zostanie ofi cjalnie przyjęty w poczet świętych Kościoła 
Katolickiego. Na Podlasie zaprosił Arturo Mariego senator Grzegorz Bierecki, zaś do udziału w otwartych spotkaniach 
z przyjacielem Jana Pawła II zachęcają proboszczowie parafi i, które ugoszczą watykańskiego fotografa.

BIBIB AŁA AAA PODLASSASSASASASASKAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA RADZYŃ PODLASKI MIĘDZYRZEC PODLASKI PARCZEW TERESPOL

Y G O D NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN I KI KI KI KII KI KI KI KI KI KI KKKI KI KI KI KI KI KIII BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB EEEEEEEEE ZZZZZZZZZZZZZZZE ZZZZE ZZE ZZZZZZZZE ZZZZZE ZZEE ZZZE ZZZZZZZE ZEEEE ZEEE PPP ŁŁŁŁPP ŁP ŁŁPP AAAAAAAAAAA TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA N Y  W W W . T Y G O D N I K P O D L A S K I . P L DDDDDDD OOOODDD OD ODDDD OOODDD OOD OD Ł ĄŁŁ ĄŁ ĄĄĄŁ ĄĄŁ ĄŁ ĄĄ C ZC ZZZZZZZC ZZZZ DDDDDDDDDDD OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO N A S

podlasie | 5

OCALIĆ HONOR
POLSKIEGO ŻOŁNIERZA
 – To dla mnie zupełnie niezrozumiałe, sprawa jest przecież bezdyskusyjna 
i oczywista – tak Ewa Błasik, żona generała Andrzej Błasika, skwitowała 
odesłanie do komisji kultury a nie pod obrady Sejmu RP projektu uchwały, 
przywracającej dobre imię jej poległemu mężowi.

PODLASKA SZKOŁA 
REPORTERSKA NA FINISZU
11 kwietnia br., po dziesięciu tygodniach zajęć, ich uczestnicy otrzymają 
certyfi katy ich ukończenia. – Do udziału zaprosiliśmy elitarne grono 
młodych, utalentowanych mieszkańców regionu – pasjonatów dzien-
nikarstwa – mówi prowadzący warsztaty, Maciej Wośko.
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Masz problemy finansowe lub potrzebujesz porady prawnej?
Oferujemy:

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
21-500 Biała  Podlaska, ul. Francuska 136,  tel. (83) 411 10 47

 email: odfik-bialapodlaska@skef.pl     www.skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

UWAGA

nie udzielamy kredytów 

i pomocy finansowej

wystawa tygodnia

DYŻUR DZIENNIKARSKI: poniedziałek – piątek 8.00-16.00 tel. 83 411 50 12, 83 411 50 13

R
EK

LA
M

A/
19

64

HOŁD POLEGŁYM
podlasie

W  IV rocznicę katastrofy smoleńskiej 
w podlaskich świątyniach celebrowane 
były msze w intencji ofi ar jednej z najwięk-
szych tragedii w dziejach Polski. Z uwagi 
na liczny udział Podlasian w warszawskich 
uroczystościach rocznicowych złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy w Białej Podla-
skiej odbyło się w niedzielę 6 kwietnia. Po 
mszy św. w kościele pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny wierni przeszli pod 
tablicę upamiętniającą ofi ary katastrofy, 
znajdującą się na dziedzińcu kościoła pw. 
św. Antoniego. Była wśród nich bialczanka 
Ewa Błasik, żona generała Andrzeja Bła-
sika oraz babcia stewardesy Barbary Ma-
ciejczyk, również urodzonej w Białej Pod-
laskiej. Po modlitwie głos zabrali podlascy 
parlamentarzyści: Adam Abramowicz i Je-
rzy Rębek, odczytany został również list 

akcja tygodnia news tygodnia

 Czas duchowej odnowy
podlasie

Wielki Post przygotowuje chrześcijan 
do najważniejszych świąt – Zmartwych-
wstania Pańskiego. To – przede wszystkim 
– czas modlitwy, rozważań i głębokiej re-
fl eksji, czemu sprzyjają rekolekcje odby-
wające się we wszystkich parafi ach. Wierni 
nie tylko uczestniczą w nabożeństwach 
i słuchają słów Ewangelii. Udział w re-
kolekcjach łączy się z przystąpieniem do 
sakramentu pokuty, pojednania się z Bo-
giem i ludźmi. – Rekolekcje to duchowa 

odnowa. Należy stanąć wobec Słowa Bo-
żego i w tym świetle ocenić swoje postępo-
wanie – mówi o. Marek Strycharski, brat 
z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 
W Niedzielę Palmową mieszkańcy Bia-
łej Podlaskiej wyruszą trasą symbolicz-
nej Drogi Krzyżowej. W tym roku o godz. 
19.00, wierni wyruszą z lampionami z ko-
ścioła bł. o. Honorata Koźmińskiego przy 
ul. Terebelskiej do świątyni Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Brze-
skiej. Pierwsza Droga Krzyżowa w Białej 
Podlaskiej odbyła się w 2006 roku. al

senatora Grzegorza Biereckiego.
10 kwietnia o godz. 8.41 w Międzyrzecu 
zawyły syreny. Po złożeniu kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą tragedię smoleń-
ską w biurze PiS przy ul. Warszawskiej 
16 otwarta została wystawa „Międzyrzec 
pamięta”, o godz. 16 na ul. Lecha Kaczyń-

skiego odbył się Bieg Pamięci, a po wie-
czornej mszy św. w kościele pw. św. Józefa 
– Apel Poległych i projekcja fi lmu „Prezy-
dent” Joanny Lichockiej i Jarosława Rybic-
kiego, wyróżnionych przez Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich „Główną Na-
grodą Wolności Słowa” za 2013 r.            Woj.

zmiany tygodnia

,,I Ty możesz zostać Świętym” 

Przed złożeniem wieńców pod tablicą smoleńską przy kościele św. Antoniego

Katyński 
krzyż

terespol

W oczekiwaniu na kanonizację Papieża 
Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwiet-
nia 2014 roku w Watykanie, otwarto 6 
kwietnia br. w zabytkowej terespolskiej 
Prochowni wystawę poświęconą życiu 
i pontyfi katowi Papieża Polaka. 
Wystawa nosi tytuł ,,I Ty możesz zostać 
Świętym”. Jej organizatorami są: Stowa-
rzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Tere-
spol, Koło Miłośników Historii i Fortyfi -
kacji, Klub Patriotyczny oraz Parafi a pw. 
Trójcy Św., Urząd Miasta Terespol i Miej-
ski Ośrodek Kultury. Tuż po niedziel-
nej mszy św. w kościele pw. Trójcy Św., 
mieszkańcy Terespola i okolic, wspól-
nie udali się do terespolskiej Prochowni. 
Zwiedzających oprowadzał, relacjonując 
historię poszczególnych eksponatów, ks. 
Nasiłowski. Przybyli mieli okazję obej-

rzeć fotografi e z lat dzieciństwa i mło-
dości Karola Wojtyły, a także wydaw-
nictwa książkowe, ręcznie wykonane 
obrazy, pamiątki i przedmioty związane 
z błogosławionym Janem Pawłem II. Nie 
zabrakło wartościowych eksponatów 
m.in.: kielicha i patery podarowanych 
przez Papieża kodeńskiemu Sanktu-

arium w 1980 r., kasku, który Jan Paweł 
II nosił wizytując fabrykę Solvay, monet 
okolicznościowych z Jego wizerunkiem 
oraz szat kardynalskich i papieskich.
Wystawę oglądać można od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00 – 14.00, 
w soboty i niedziele w godzinach 13.00 
– 15.00.

Policyjne roszady
terespol

Podinspektor Robert Winiarek został po-
wołany na stanowisko komendanta ko-
misariatu Policji. Podinsp. Robert Winia-
rek służy w Policji od 1991 r. Przez pierw-
sze 5 lat związany był z prewencją. W 1996 
r. podjął pracę w ówczesnym Wydziale 
Dochodzeniowo-Śledczym, awansując 
w 2002 r. na stanowisko z-cy naczelnika. 
Od czerwca 2007 r. piastował stanowisko 
zastępcy Komendanta Komisariatu Policji 
w Terespolu, a ostatnio – p.o. Komendanta.

radzyń podlaski, wisznice

Będzie konkurs na stanowisko Komen-
danta Powiatowego Policji w Radzyniu 
Podlaskim. Dotychczasowy – insp. Wie-
sław Słotwiński – 6 kwietnia przeszedł na 
emeryturę. Jego obowiązki powierzono 

nadkom. Jerzemu Czebreszukowi, który 
ostatnio kierował Komisariatem Policji 
w Wisznicach.
Inspektor Słotwiński przez 11 lat był sze-
fem Komendy Powiatowej Policji w Łuko-
wie, a przez ostatnie 4 lata szefował KPP 
w Radzyniu. Jego następcę wyłoni kon-
kurs, którego rezultat poznamy za dwa 
miesiące. Do tego czasu policją w powie-
cie radzyńskim będzie kierował nadkom. 
Jerzy Czebreszuk, który służbę w policji 
rozpoczynał w 1994 roku w stołecznej pre-
wencji. Od 1995 roku pracował w komisa-
riacie policji w Małaszewiczach, a potem 
KMP w Białej Podlaskiej, w służbie krymi-
nalnej. Od 2007 roku był komendantem 
komisariatu w Wisznicach. Zaliczył dwie 
tury w siłach pokojowych ONZ w Kosowie. 
Komisariatem w Wisznicach pokieruje 
dotychczasowy zastępca nadkom. Cze-
breszuka – Mariusz Kononiuk.

Palący problem

radzyń podlaski

W  piątek, 11 kwietnia, na radzyńskim 
cmentarzu zostanie poświęcony krzyż, 
upamiętniający ofi ary zbrodni katyńskiej. 
Uroczystość organizuje I LO oraz Szkolny 
Klub Historyczny im. Armii Krajowej. 
O godz. 8.30 na placu przed I LO rozpocz-
nie się droga krzyżowa, która będzie wio-
dła na radzyński cmentarz. Po poświęceniu 
krzyża odbędzie się Apel Poległych, o godz. 
11 zaś w I LO uczniowie zaprezentują oko-
licznościowy program artystyczny. mw

podlasie

Kilkadziesiąt razy w ciągu ubiegłego tygo-
dnia wyjeżdżali strażacy do pożarów traw 
i zarośli na terenie powiatu bialskiego. 
W Grabarce płonęły trzciny i trawa przy 
lesie, w Łózkach paliła się trawa na nie-
użytkach rolnych, w Jabłecznej młody las, 
w Drelowie – krzaki przy lesie. 6 kwietnia 
w Białej Podlaskiej płonęły suche trawy 
i trzcina nad Krzną w okolicy ul. Kąpielowej 
i ul. Na Skarpie. Dym wznosił się nawet do 
4 metrów. – Tego typu zdarzenia wynikają 
z braku ostrożności lub umyślnego podpa-
lenia – stwierdza Marek Polubcie, ofi cer dy-
żurny bialskiej straży pożarnej. al

Zgromadzone eksponaty prezentował ks. Karol Nasiłowski

Płomienie niszczą miejsca lęgowe 
ptaków, zabijają owady i drobną 
zwierzynę
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Już niebawem Jan 
Paweł II, syn pol-
skiej ziemi, zosta-
nie ofi cjalnie ogło-
szony Świętym. 
W tym jakże rado-
snym czasie ocze-
kiwania na uro-

czystość kanonizacji Papieża Polaka 
warto wrócić wspomnieniami do pięk-
nych, wzniosłych chwil, które przeży-
waliśmy, towarzysząc Janowi Pawłowi 
II w Jego ziemskiej pielgrzymce. Wielu 
z nas pamięta doskonale wielką ra-
dość z wyboru kardynała Karola Woj-
tyły na tron Piotrowy. Wszyscy wiemy, 
jak wiele znaczył dla narodu nasz Pa-
pież w mrocznych czasach komunizmu. 
Wciąż powinniśmy powtarzać sobie we-
zwania do solidarności, sprawiedliwo-
ści i pokoju, wybrzmiewające podczas 
kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego 
do Ojczyzny. 
Jan Paweł II posiadł klucze do serc ludzi 
na całym świecie, porywał swym cha-
ryzmatem, imponował głęboką wiedzą 
teologiczną i doskonałym rozumieniem 
procesów społecznych. Był przy tym czło-
wiekiem niezwykle skromnym, ciepłym, 
pełnym wewnętrznego światła. Mało 
kto przekonał się o tym lepiej, niż Arturo 
Mari – papieski fotograf, który towarzy-
szył Papieżowi przez wszystkie lata pon-
tyfi katu. Widział on Jana Pawła II pod-
czas najważniejszych wydarzeń, ale był 
przy nim także na co dzień; w chwilach 
radosnych, ale też tych trudnych. Popro-
siłem Arturo Mariego, by odwiedził po-
łudniowe Podlasie. Bez chwili wahania 
przyjął moje zaproszenie. Dzięki temu 
będziemy mieli okazję, by w Parczewie, 
Radzyniu Podlaskim, Międzyrzecu Pod-
laskim, Białej Podlaskiej i Kodniu wysłu-
chać wspomnień człowieka, który spędził 
swe życie dosłownie o krok od Świętego. 
Zapraszam wszystkich Podlasian na spo-
tkania z Arturo Marim. Bądźmy tam 
razem. Wsłuchajmy się w bicie naszych 
serc, przepełnionych radością i dumą 
z kanonizacji Jana Pawła II. 

Senator RP Grzegorz Bierecki

Tygodnik Podlaski
11 kwietnia 2014 3nasz temat

PROGRAM WIZYTY ARTURO MARIEGO NA PODLASIU

Parczew
12 IV Bazylika Matki Bożej 

Królowej Rodzin, 
ul. Kościelna 77

sobota
godz. 10.00

Radzyń Podlaski
12 IV Parafia Trójcy 

Świętej, 
ul. Jana Pawła II 15

sobota
godz. 14.00

Międzyrzec Podlaski
12 IV Parafia świętego Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny, 
ul. Staromiejska 11

sobota
godz. 18.30

Biała Podlaska 
13 IV Parafia Narodzenia  

Najświętszej Maryi Panny, 
ul. Brzeska 33a

niedziela
godz. 11.00

Kodeń 
13 IV Sanktuarium Matki Bożej 

Kodeńskiej Królowej Podlasia, 
ul. Rynek 1

niedziela
godz. 18.00
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POWITAJMY
ARTURO MARIEGO
Już w tę sobotę i niedzielę Arturo Mari, osobisty fotograf Jana Pawła II, odwiedzi Południowe 
Podlasie. Jak podkreślają proboszczowie parafi i, w których odbędą się spotkania z niezwykłym 
gościem, jego wizyta ubogaci czas oczekiwania na nadchodzącą kanonizację Papieża Polaka.

Ks. Kanonik Andrzej Kieli-
szek – proboszcz parafi i pw. 
Trójcy Świętej w Radzyniu 
Podlaskim
Jutro w  naszej parafii bę-
dziemy mogli wysłuchać 
świadectwa o świętości bło-
gosławionego Jana Pawła II, 

o codziennym życiu w Watykanie oraz o latach spę-
dzonych przy Papieżu Polaku. Spotkanie z Arturo 
Mari, człowiekiem, który codziennie dokumento-
wał pontyfi kat naszego Wielkiego Rodaka, wpisuje 
się w nasze przygotowanie do bliskiej już kanoniza-
cji Jana Pawła II. Zapraszam serdecznie wszystkich 
na spotkanie z osobistym fotografem oraz wysłu-
chanie świadectwa świętości P apieża Polaka .

Ks. Prałat Tadeusz Lewczuk – proboszcz parafi i 
pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie
Arturo Mari przez 27 lat niemal codziennie towa-
rzyszył Janowi Pawłowi II, był świadkiem drogi, 
którą Papież kroczył ku świętości. To dla nas ra-
dość, że będziemy mogli ugościć pana Arturo 
w naszej parafi i. Jestem przekonany, że jego oso-
bista opowieść o Janie Pawle II przybliży tę jakże 

drogą postać nam wszystkim. Spotkanie z przy-
jacielem Ojca Świętego z całą pewnością ubo-
gaci czas oczekiwania na kanonizację Jana Pawła 
II, która odbędzie się 27 kwietnia w Watykanie. 
W tym okresie nasze myśli i modlitwy powinny 
w szczególny sposób wyrażać wdzięczność Bogu 
za to, iż pobłogosławił Kościół tak wspaniałym Pa-
sterzem. Zapraszam wszystkich parafi an na spo-
tkanie z Arturo Marim.

Ks. Prałat Tadeusz Karwow-
ski – proboszcz parafi i pw. 
św. Józefa w  Międzyrzecu 
Podlaskim
Już niebawem, 27 kwietnia, 
nasz rodak Jan Paweł II zosta-
nie ogłoszony świętym. W ra-
dosnym oczekiwaniu na uro-

czystość kanonizacji będziemy mieli możliwość 
spotkania się z Arturo Mari, watykańskim foto-
grafem, który bardzo dobrze znał Ojca Świętego 
i całą jego duchowość wyrażał w swoich zdjęciach. 
Wizyta Arturo Mari jest w pewnym stopniu wyróż-
nieniem dla naszej parafi i. Serdecznie zapraszam 
mieszkańców naszego miasta i okolic 12 kwietnia 

o godz. 18.30 na to spotkanie. Kto tylko będzie 
mógł niech przybędzie, aby dzielić się wielką ra-
dością z człowiekiem, który tyle czasu przebywał 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Ks. Prałat Marian Daniluk – 
proboszcz Parafi i pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Białej Podlaskiej
Cały Kościół czeka na kano-
nizację Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W  tym radosnym 
czasie warto wracać do na-

uczania Papieża Polaka a także wspominać naj-
ważniejsze wydarzenia Jego pontyfi katu. Spotka-
nie z Arturo Marim, osobistym fotografem i przy-
jacielem Jana Pawła II, będzie okazją, by spojrzeć na 
Ojca Świętego z nowej perspektywy, poznać to co-
dzienne, jakże ludzkie oblicze jednego z najwybit-
niejszych Papieży w historii Kościoła. Jestem szcze-
gólnie rad, że pan Arturo odwiedzi Białą Podlaską 
i naszą świątynię. Namawiam bialczan, by wzięli 
udział w spotkaniu z tak zacnym gościem. Proszę 
też wszystkich o modlitwę w intencji Jana Pawła II, 
naszego Świętego.

O. Paweł Gomulak OMI – Rzecznik Sanktuarium 
Maryjnego w Kodniu
W 1999 roku w Siedlcach, Jan Paweł II mówił: „Po-
zdrawiam wszystkich zgromadzonych na tej Mszy 
świętej, cały Lud Boży Podlasia… Odżywają w tej 
chwili w moim sercu wspomnienia wcześniejszych 
spotkań z Kościołem siedleckim, zwłaszcza pod-
czas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 
roku oraz jubileuszu 150-lecia diecezji, kiedy dane 
mi było sprawować Eucharystię w sapieżyńskim 
Kodniu, u stóp Matki Bożej Królowej Podlasia”. Ko-
deń był bliski sercu Karola Wojtyły. Z balkonu klasz-
tornego spoglądał na tereny za rzeką Bug, pragnąc, 
aby Ewangelia dotarła z nową mocą do państw 
postsocjalistycznych.
Z tym większą radością zapraszamy na spotka-
nie z człowiekiem, który przez 27 lat towarzyszył 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. W Niedzielę 
Palmową o godzinie 18.00 w Bazylice Kodeńskiej 
będzie miało miejsce spotkanie z Arturo Mari – 
osobistym fotografem Papieża – Polaka. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich wiernych do Kodnia. 
Wyrażamy również wdzięczność tym wszystkim, 
dzięki którym może się ono odbyć w tym świętym 
dla Podlasia miejscu.

podlasie

Arturo Mari towarzyszył Janowi Pawłowi II przez 27 
lat pontyfi katu. Był przy Papieżu w chwilach ważnych, 
pięknych, ale i trudnych. Dzięki codziennym kontak-
tom poznał Go tak blisko, jak niemal nikt inny. – Ży-
łem dosłownie o metr od świętości, byłem wewnętrz-

nie przekonany, że obcuję z człowiekiem, który był 
świętym już za życia – wspomina Mari, który wykonał 
ponad milion zdjęć Jana Pawła II, dokumentując w ten 
wspaniały sposób pontyfi kat Papieża Polaka. Arturo 
Mari przyznaje, że praca dla Jana Pawła II szybko za-
mieniła się w prawdziwą przyjaźń, w doświadczenie, 
które całkowicie odmieniło życie watykańskiego foto-

grafa. Wspomnienia z czasu pontyfi katu polskiego Pa-
pieża stały się kanwą serialu „Metr od świętości”, który 
jest emitowany w TVP1 codziennie przed Teleexpres-
sem. Reżyser dzieła, Przemysław Häuser, będzie towa-
rzyszył Arturo Mariemu podczas wizyty na Podlasiu. 
Otwarte dla wszystkich spotkania odbędą się w sobotę 
w Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Pod-
laskim. W niedzielę przyjaciel Jana Pawła II zawita do 
Białej Podlaskiej, by zakończyć pobyt w naszym regio-
nie wizytą w Kodniu. Moderatorem spotkań będzie Ks. 
dr Mariusz Boguszewski z Tygodnika Katolickiego Nie-
dziela. – Wizyta Arturo Mariego jest w pewnym stopniu 
wyróżnieniem dla naszej parafi alnej wspólnoty – mówi 
ks. prałat Tadeusz Karwowski, proboszcz parafi i św. Jó-
zefa w Międzyrzecu Podlaskim. 
 – Spotkanie będzie okazją, by spojrzeć na Ojca Świę-
tego z nowej perspektywy, poznać to codzienne, jakże 
ludzkie oblicze jednego z najwybitniejszych Papieży w 
historii Kościoła – dodaje ks. dziekan Marian Daniluk, 
proboszcz parafi i pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Białej Podlaskiej. – Jestem szczególnie rad, że 
pan Arturo odwiedzi Białą Podlaską i naszą świątynię.
Zapraszając wiernych do udziału w spotkaniach pod-
lascy duchowni podkreślają, że wizyta przyjaciela Pa-
pieża ubogaci czas oczekiwania na kanonizację Jana 
Pawła II. Papież Polak zostanie ofi cjalnie przyjęty w po-
czet świętych Kościoła Katolickiego 27 kwietnia, pod-
czas uroczystości w Watykanie. Wraz z Janem Pawłem 
II kanonizowany zostanie Ojciec Święty Jan XXIII. 
Obszerną relację z wizyty Arturo Mariego na Podlasiu za-
mieścimy w kolejnym numerze Tygodnika Podlaskiego. 

Red.
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Poszukując ideału
biała podlaska

Prace plastyczne Ewy Borowskiej tra-
fiały na wystawy już wtedy, gdy au-
torka uczyła się w szkole podstawowej 
i liceum. Teraz jest znaną i cenioną ar-
tystką, wystawiającą swój dorobek w pol-
skich i zagranicznych galeriach. 
Ewa Borowska ukończyła grafikę na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lu-
blinie. Życie zawodowe to twórczość 
artystyczna oraz praca w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Emilii Plater oraz Li-
ceum Katolickim w Białej Podlaskiej.
Odbiorca w obrazach malarki dostrzega 
„kobiecą rękę”, w dosłownym znaczeniu 
tych słów. Jej płótna emanują subtelno-
ścią kształtów i barw. Kobieca wrażli-
wość przemawia w cyklach prac – „Ruda 
ćma”, „Czerń, biel, szarość”, „Czarne su-
kienki” oraz „Do kwiatów zła”, który po-

wstał pod wpływem wierszy Charlesa 
Baudelaire’a. 
 – Pięć lat temu inspirację znajdowałam 
w pejzażach i naturze, wówczas malo-
wałam głównie pastele. Obecnie bar-
dziej podążam w kierunku abstrakcji. 
Ale chyba nigdy nie pozbędę się delikat-
ności – mówi Ewa. 
Twórczość malarki to ciągle poszukiwa-
nie nowych środków przekazu, nowych 
form wypowiedzi. 
 – Świat się zmienia, muszę za tym nadą-
żyć. A dopóki poszukuję – jestem twór-
cza. Lubię eksperymentować, rozwijać 
się, tworzyć coś innego niż dotychczas 
– stwierdza z przekonaniem Ewa. 
Motorem natchnienia w ostatnich la-
tach są podróże te bliższe i dalsze, ple-
nery z udziałem artystów z różnych stron 
świata, wtapianie się w inne kultury, ko-
rzystanie z innego światła i kolorów. 

Obudzić potrzebę 
Z całą powagą i odpowiedzialnością Ewa 
traktuje swoją pracę wychowawczą i edu-
kacyjną z młodzieżą.
 – Wychowanie to również kształtowanie 
zespołu wrażliwości na muzykę, poezję, 
teatr, grafi kę, fi lm, fotografi ę, słowem: 
wyczulenie na piękno – wyjaśnia. 
Zabiera ich do bialskiej galerii, organi-
zuje wycieczki do innych miast. Oglą-
danie wystawy jest połączone z dostar-

czeniem uczniom wiedzy o oglądanych 
obiektach.
 – Wielkim nieporozumieniem było wy-
cofanie z liceów plastyki, pozostała jedy-
nie teoretyczna wiedza o kulturze. Mło-
dzież w takich małych ośrodkach jak na-
sze miasto nie ma styczności z teatrem, 
fi lharmonią, sztuką – stwierdza.
Malarka jest dumna ze swojej pracy pe-
dagogicznej. Jej wychowankowie studiują 
na różnych kierunkach, ale swojego do-

PODLASKA SZKOŁA 
REPORTERSKA NA FINISZU
Kilkunastu uczestników warsztatów reporterskich w Białej Podlaskiej, które patronatem objął „Tygodnika Podlaski”, 

próbuje już swych sił w pierwszych pracach dziennikarskich. Podlaska Szkoła Reporterska po dziesięciu tygodniach 

zajęć, 11 kwietnia uroczyście zakończy cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców regionu.

podlasie

Adepci sztuki dziennikarskiej stawiają 
swoje pierwsze kroki w zawodzie. Przed 
nimi zadanie najważniejsze – napisa-
nie własnego tekstu. Najlepsze opubli-
kujemy na stronie www.tygodnikpodla-
ski.pl.
 – Słuchacze Podlaskiej Szkoły Repor-
terskiej podeszli do zadania z wielkimi 
nadziejami i – co oczywiste – obawami, 
mówi Maciej Wośko z Fratrii, prowadzący 
szkolenie. – Niektórzy mają już za sobą 
trudne rozmowy podczas autoryzacji, 
pierwsze poprawki, potknięcia. Na wła-
snej skórze poznają radości i trudności 
związane ze zbieraniem materiału dzien-
nikarskiego, potwierdzaniem własnych 
informacji. 
W trakcie warsztatów zorganizowanych 
pod honorowym patronatem senatora 
RP, Grzegorza Biereckiego, uczestnicy 
mieli okazję poznać podstawy zawodu 
dziennikarza. Organizator – spółka Fra-
tria, wydawca m.in., tygodnika „wSieci” 
i portalu „wPolityce.pl”, zaprosił do pro-
wadzenia zajęć publicystów i dzienni-
karzy ogólnopolskich mediów – m.in. 
Marka Pyzę, Dorotę Łosiewicz, Marcina 
Wikło, Wiktora Świetlika. – Do udziału 
w tym projekcie zaprosiliśmy naprawdę 

elitarne grono młodych, utalentowa-
nych mieszkańców regionu – pasjona-
tów dziennikarstwa. Obserwując ich kre-
atywność, poziom wiedzy o otaczającym 
świecie oraz zaangażowanie, mam na-
dzieję, że właśnie ci ludzie, w przyszło-
ści zasilą szeregi przedstawicieli mediów, 

którzy w poczuciu obowiązku i misji 
będą stali na straży wolności słowa oraz 
demokracji w naszym kraju – mówi pro-
wadzący warsztaty, Maciej Wośko.
Już 11 kwietnia ostatnie zajęcia. W go-
ścinnych murach Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Fryderyka Chopina w Bia-

łej Podlaskiej odbędzie się wykład podsu-
mowujący pracę uczestników i uroczyste 
wręczenie certyfi katów ukończenia Pod-
laskiej Szkoły Reporterskiej. Najlepsi 
otrzymają upominki. Wyróżniający się 
słuchacze warsztatów już wkrótce roz-
poczną stałą współpracę w „Tygodni-

kiem Podlaskim”. Na uroczystości obecni 
będą senator Grzegorz Bierecki, wykła-
dowcy, uczestnicy zaś zaprosili bohate-
rów swoich pierwszych tekstów. Patronat 
nad PSR objęła także Fundacja Grzegorza 
Biereckiego „Kocham Podlasie”.

(mac)

 partnerem strony podlasie z kulturą są skok ubezpieczenia

rosłego życia nie wyobrażają bez obco-
wanie ze sztuką. 

Przygotowania i poszukiwania
Malarce w twórczości towarzyszy ciągłe 
dążenie do doskonałości, do spełnienia, 
do ideału. I myśl – chyba i tym razem zro-
biłam coś nie tak. Praca z młodzieżą, po-
szukiwanie weny twórczej, podejmowanie 
nowych wyzwań artystycznych to życie 
Ewy. W każdy jego element wkłada maksi-
mum zaangażowania, emocji i uczuć. Te-
raz przygotowuje się do wyjazdu do Aten, 
będzie tam uczestniczyć w plenerze ma-
larskim i w wystawie poplenerowej.
 – Dopóki mam chęć podróżować, oglądać 
świat, rozmawiać z ludźmi – mogę malo-
wać – wyznaje Ewa. 
W lipcu będzie eksponowała swoje pracy 
w  bialskiej galerii, natomiast jesienią 
w Berlinie. Pracy twórczej i doznań este-
tycznych potrzebuje jak tlenu, bez tego nie 
potrafi  żyć – tym „zaraża” młodych. 

Agnieszka Lubaszewska 

Uczestnicy warsztatów Podlaskiej Szkoły Reporterskiej podczas zajęć w siedzibie Tygodnika Podlaskiego i w trakcie przerwy

Ewa Borowska prezentuje obrazy w wielu galeriach i uczy młodzież odbioru sztuki
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na krótkona krótko

wola osowińska

Lokalna Grupa Działania Zapiecek, 
Gminny Ośrodek Kultury w  Borkach 
oraz Parafi a Rzymskokatolicka w Woli 
Osowińskiej zapraszają na XVI Spotka-
nia z Pieśnią i Tradycją Wielkopolską. 
Impreza odbędzie się w najbliższą nie-
dzielę, 13 kwietnia, w Woli Osowińskiej. 
Rozpocznie ją msza święta w miejsco-
wym kościele o godz. 10, po której zapla-
nowano koncert pieśni wielkopostnych. 
Następnie zebrani przeniosą się do hali 
sportowej Zespołu Szkół, gdzie odbę-
dzie się m.in. konkurs na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną. W programie im-
prezy przewidziano również degustację 
potraw wielkopostnych i wielkanocnych.

Wielkopostne 
tradycje

radzyń podlaski

W  piątek, 11 kwietnia w  radzyńskiej 
Oranżerii odbędzie się charytatywny 
koncert Lubelskiej Federacji Bardów 
oraz zespołu Hiszpańskie Dziewczyny. 
Dochód z koncertu będzie przeznaczony 
na wsparcie akcji poszukiwawczej miesz-
kańca Radzynia Piotra Bogdanowicza, 
który we wrześniu 2013 roku zaginął 
podczas wyprawy w góry Kaukazu. Po-
czątek koncertu o godz. 18.

Szantowy wieczór

biała podlaska

Bialskie Centrum Kultury zaprasza 
uczniów szkół podstawowych do udziału 
w XXVI edycji konkursu literacko – pla-
stycznego „Fantastyczne bajki, bajeczki”. 
Tegorocznym zadaniem uczestników jest 
wymyślenie fantastycznej postaci i opisa-
nie ich przygód w wykonanych własno-
ręcznie książeczkach lub narysowanie 
wymyślonej przez siebie postaci dowolną 
techniką w formacie A-3 (duży blok). Prace 
będą oceniane w  dwóch kategoriach: 
uczniów klas I – III oraz klas IV – VI. Ter-
min nadsyłania prac – do 20 maja 2014. 
Należy je przysyłać na adres: BCK Klub 
Kultury „Eureka”, 21-500 Biała Podlaska, 
ul. Orzechowa 34. Bliższe informacje uzy-
skać można pod nr tel. (83) 343 62 91 .

Wodze fantazji

terespol

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu 
zaprasza na Kiermasz Wielkanocny. Im-
preza odbędzie się w najbliższą niedzielę, 
13 kwietnia. Od godz. 10 w sali konferen-
cyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. 
Wojska Polskiego 132) będzie można po-
dziwiać i kupować ozdoby, stroiki, deko-
racje oraz potrawy związane ze świętami 
wielkanocnymi.

Kiermasz 
wielkanocny

podlasie

Pan Generał był pierwszym dowódcą polskiego lotnic-
twa nie szkolonym w Moskwie?
Ukończył polskie uczelnie: dęblińską Szkołę Orląt 
i Akademię Obrony Narodowej. Szkolił się również 
na Zachodzie. W 2003 roku gdy byliśmy – można tak 
powiedzieć – świeżym członkiem NATO, mąż był go-
spodarze największych manewrów lotniczych, które 
odbywały się w podpoznańskich Krzesinach. Polacy 
uzyskali wtedy najwyższe oceny, a mąż – uznanie 
natowskich dowódców. Wkrótce potem wyjechał do 
USA na tzw. generalskie studia, a po powrocie pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski mianował go ge-
nerałem brygady. W 2009 roku został odznaczony 
Legią Zasługi Stanów Zjednoczonych w Waszyngto-
nie. Dowódcy amerykańscy porównywali jego doko-
nania do zasług gen. Pułaskiego. Byłam wtedy taka 
dumna, gdy słyszałam hymn polski, grany w stolicy 
USA, a rok później z mojego męża zrobiono…ja nie 
wiem jak to nazwać… i to w Ojczyźnie, dla której tak 
oddanie i wiernie służył…

Wszyscy wiedzą, co stało się 10 kwietnia 2010 na smo-
leńskim lotnisku, ale nikt nie wie, dlaczego Generała 
Andrzeja Błasika tak bezpardonowo atakowano, choć 
nie było na te wszystkie pomówienia żadnych dowo-
dów. Pani wie?
Zrzucanie winy na mojego Męża było bardzo wy-
godne, bo nie żyje i nie może się bronić. Dwóch by-
łych ministrów obrony narodowej, którzy zginęli 
w katastrofi e, znało doskonale mojego męża, ale naj-
dłużej mój Mąż pracował pod wodzą pana ministra 
Bogdana Klicha. I to ten minister nie powinien był 
nie dopuścić do brutalnej nagonki medialnej. To były 
ciosy, które każdego dnia raniły serca moje i całej ro-
dziny. Ni stąd, ni z owąd objawili się jacyś, dziwni lot-
nicy, którzy biegali po różnych stacjach i opowiadali 
brednie, choć w ogóle nie znali mojego męża…
Jak Pani zareagowała na te bezpodstawne obelgi?
Po raporcie MAK-u, z którego wynikało, że do wy-
padku doszło z winy polskich pilotów i mojego Męża, 
zorganizowałam następnego dnia ,13 styczniu 2011 r. 
konferencję prasową w Sejmie. Miałam nadzieję, że 
po tej konferencji staną za mną murem – Zwierzch-

nik Sił Zbrojnych, premier polskiego rządu, minister 
obrony narodowej i generałowie. Pan minister Bog-
dan Klich przyrzekał na grobie, że będzie bronił do-
robku i honoru mojego męża.
Czynił to?
Coś tam kiedyś powiedział, ale jaki to miało rezonans 
wobec zmasowanych, bezpardonowych i w dodatku 
– powtarzam – niczym nie popartych – oskarżeń ge-
nerała pilota Andrzeja Błasika, mojego nieżyjącego 
męża? Minister najbardziej bronił samego siebie. 
Otrzymywała Pani jakieś wsparcie?
Od duchownych, niezależnych dziennikarzy, bloge-
rów, od organizacji Solidarni 2010 i w moich rodzin-
nych stronach, tutaj, na Podlasiu, od ludzi, którzy 
znali mnie i mojego męża. To dzięki moim rodakom, 
wspaniałym patriotom z południowego Podlasia zo-
stałam „ Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika Podla-
skiego”. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że nie 
jestem sama, dało mi siłę; że są ludzie, którzy nie wie-
rzą w kłamstwa, insynuacje, powielane przez bez-
myślne media. Oni docenili ten trud mojej bezna-
dziejnej – wydawałoby się wtedy – obrony. W 2012 

roku, w pięćdziesiąte urodziny mojego męża, pan se-
nator Grzegorz Bierecki ufundował tablicę poświę-
coną Jego pamięci, która została umieszczona w pięk-
nym Sanktuarium w Leśnej Podlaskie. Była tam też 
wystawa pamiątek po mężu, śpiewał chór Schola 
Cantorum Misericordis Christi, działający przy Pa-
rafii Chrystusa Miłosiernego w  Białej Podlaskiej 
pod dyrekcją Piotra Karwowskiego… Jestem ogrom-
nie wdzięczna Przeorowi o. Janowi Tyburczemu, że 
zgodził się, pomógł…. Wspaniała homilia Ojca Eusta-
chego Rakoczego… Wielu lotników, Żołnierzy Wyklę-
tych…. To było godne oddanie honorów Andrzejowi, 
bo on Honorowi Żołnierza Polskiego nigdy się nie 
sprzeniewierzył … To wszystko dało mi siłę do dal-
szej, nierównej walki o prawdę… 
Przed kilkoma dniami płk Szeląg stwierdził jed-
noznacznie, że wszyscy na pokładzie TU 154 byli 
trzeźwi…
Nigdy w to nie wątpiłam. Komu jednak zależało na 
tym, aby przez lata całe, rozpowszechniać kłamstwa? 
To pytanie sobie stawiam po dziś dzień.
Czy usłyszała pani od mediów, które wcześniej prze-

ścigały się w rozpowszechnianiu kłamstw słowa prze-
prosin: nawet nie publicznych, choćby w prywatnym 
liście czy telefonie?
A może pan słyszał? Bo ja – nie.
Powtórzę pytanie: dlaczego za tę, niewyobrażalną ka-
tastrofę chciano obarczyć Prezydenta i Pani Męża? 
Kontekst polityczny. Jeszcze za życia śp. Pana prof. 
Lecha Kaczyńskiego, za którego prezydentury mąż 
został dowódcą sił powietrznych, publicznie i po-
wszechnie obrażano w naszej Ojczyźnie, nie tylko 
prezydenta, ale i majestat urzędu Prezydenta Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. 
To była kontynuacja tych ataków, próbowano nam 
wszystkim wmówić taką narrację, że oto: prezydent 
Kaczyński wydał rozkaz „swojemu” generałowi, mo-
jemu mężowi, będącemu jakoby „pod wpływem alko-
holu”, by zmusił pilotów do lądowania. 
Nieżyjący już śp .gen. Sławomir Petelicki ujawnił 
treść sms-a, wysłanego z Kancelarii Premiera do po-
lityków PO, wkrótce po 10 kwietnia 2010 r.: „Kata-
strofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle po-
niżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do 
tego zmusił”
Dziwne jest to, że to samo co w  sms-ie wysłanym 
wkrótce po katastrofie, znalazło się w raporcie MAK-
-u, sporządzonym znacznie później…
Zmarli nie mogą się bronić. PiS złożył projekt 
uchwały sejmowej, przywracającej dobre imię mo-
jemu mężowi, który przez stronę rosyjską został nie-
słusznie oszkalowany. Ten projekt nie trafi ł jednak 
pod obrady Sejmu, ale do komisji kultury. To jest dla 
mnie zupełnie niezrozumiałe! Sprawa jest przecież 
bezdyskusyjna i apolityczna, przecież tu chodzi o ho-
nor polskiego munduru, który zawsze był okrywany 
szacunkiem.
Czy prawda o katastrofie smoleńskiej ujrzy światło 
dzienne czy będzie tak, jak z katastrofą gibraltarską?
Polski rząd oddał śledztwo stronie rosyjskiej. Rosja-
nie wybielają swoich kontrolerów, a oskarżają na-
szych pilotów. Przetrzymują wrak samolotu i ory-
ginały czarnych skrzynek. Może – gdy zmienią się 
władze w Polsce i  Rosji – dowiemy się czegoś więcej?

Woj.

Śp. gen. Andrzej Błasik

PiS złożył projekt uchwały sejmowej, 
przywracającej dobre imię mojemu mężowi, 
śp. generałowi Andrzejowi Błasikowi. Nie 
trafi ł on jednak pod obrady Sejmu, ale został 
odesłany do komisji kultury. To dla mnie 
zupełnie niezrozumiałe, sprawa jest przecież 
bezdyskusyjna i oczywista – Ewa Błasik dla 
„Tygodnika Podlaskiego”

Rozmowa z Ewą Błasik, wdową po śp. generale Andrzeju Błasiku
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ROSJANIE UDERZAJĄ 
W POLSKIE MLECZARSTWO

Ofi cjalnym powodem embarga na produkty Mlekovity, które ma 

obowiązywać od 17 kwietnia, są rzekomo wykryte w nich bakterie. 

Tak naprawdę chodzi jednak o to, by jeszcze bardziej pogrążyć polskie 

rolnictwo i branżę przetwórczą

Kolejny potężny cios w polskie rolnictwo! Rosja zakazuje importu naszych produktów mleczarskich. Podobnie, jak w przypadku 
embarga na wieprzowinę, może to spowodować ogromne straty. Czy tym razem rząd będzie potrafi ł obronić producentów?

podlasie

Wieści płynące z Rosji są hiobowe. Tam-
tejsza Federalna Służba Nadzoru Wete-
rynaryjnego i Fitosanitarnego podjęła 
decyzję o wstrzymaniu importu produk-
tów mlecznych i samego mleka ze Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wy-
sokiem Mazowieckim. Zakaz będzie 
obowiązywał od 17 kwietnia. Powód em-
barga – rzekomo wykryte w produktach 
polskiej fi rmy bakterii z grupy pałeczek 

jelitowych. Rosjan w ogóle nie interesują 
tłumaczenia przedstawicieli fi rmy, któ-
rzy stanowczo zaprzeczają, aby ich pro-
dukty były skażone. 
 – Na chwilę obecną możemy wysyłać 
nasze produkty na rynek rosyjski, są 
one doskonałej jakości. Wyjaśniamy tę 
sprawę i spodziewamy się, że blokada 

zostanie szybko zdjęta – powiedział cy-
towany przez stronę portalspozywczy.pl 
prezes Mlekovity, Dariusz Sapiński. 

Straty zakładów, kłopoty rolników
Embargo jest wielkim ciosem dla przed-
siębiorstwa, ponieważ miesięczna war-
tość eksportu Mlekovity do Rosji wynosi 
aż 30 milionów złotych. Przypomnijmy, 
że wcześniej Rosjanie wstrzymali import 
z dwóch innych fi rm – Zakładu Mleczar-
skiego w Baranowie, należącego do Ho-

chland Polska oraz Spółdzielni Mleczar-
skiej w Rypinie. Straty zakładów prze-
twórczych przekładają się na potężne 
kłopoty rolników, dostarczających do 
nich mleko. Niestety, wiele wskazuje 
na to, że embargo może być nałożone 
także na inne, wiodące na rynku fi rmy. 
Taki scenariusz przewidują nawet – za-

zwyczaj tryskający urzędowym optymi-
zmem – przedstawiciele rządu PO-PSL.
 – Martwi mnie zapowiedź zablokowania 
eksportu jednej z dużych fi rm mleczar-
skich na rynek rosyjski. O tym będzie 
trzeba jeszcze rozmawiać z Rosjanami. 
Bo być może po tej decyzji będą kolejne 
– mówił na początku tygodnia minister 
rolnictwa Marek Sawicki. 

Rządowa nieudolność
W  nieoficjalnych rozmowach produ-

cenci mówią, że mleczne embargo – po-
dobnie jak w przypadku zakazu importu 
polskiej wieprzowiny – to działanie tylko 
i wyłącznie polityczne. Rosjanie straszą 
i sprawdzają, jak twardy będzie w swoich 
działaniach polski rząd. Chcą też jeszcze 
bardziej osłabić wspólną politykę rolną 
Unii Europejskiej, wprowadzając po-

dział na tych, którzy mogą zarabiać na 
handlu z Rosją i takich, którzy mają po-
nosić straty. Sprawa zakazu importu pol-
skiej wieprzowiny, dla której pretekstem 
było wykrycie w Polsce afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) pokazuje, że skutecz-
ność rządzących polityków jest niemal 
żadna. Zatrudniająca około 100 tysięcy 
Polaków branża mięsna szacuje rosnące 
straty. Na rynki objęte zakazem eksportu-
jemy towar warty aż 1,7 miliarda złotych. 
Dzienne straty to około 10 milionów zło-
tych! Tymczasem minister Sawicki uspo-

kaja i przekonuje, że… wcale nie jest tak 
źle. – To nie jest skala porażająca. Na Ro-
sję idzie  zaledwie 6,7 procent całego eks-
portu naszej żywności – mówił kilka dni 
temu w jednej z rozgłośni radiowych. 
Miejmy nadzieję, że embargo na mleko 
nie będzie miało aż tak drastycznych 
konsekwencji dla polskiego rolnictwa. 
Aby tak się stało, trzeba jednak natych-
miastowych i skutecznych działań rządu, 
a nie tylko pięknych przemówień i tele-
wizyjnego czarowania wyborców. 

Red. 

Mała placówka niczym duży oddział
parczew

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
-Kredytowa „Wisła” z siedzibą w Pu-
ławach dysponuje siecią 27 placówek, 
zlokalizowanych głównie na terenie 
województwa lubelskiego. Punkt Ka-
sowy SKOK „WISŁA” w Parczewie przy 
ul. Nowej 11 został uruchomiony 27 
sierpnia 2010 r.
Liczy obecnie 233 członków, wśród któ-
rych największą popularnością cieszą 
się lokaty i pożyczki.
Członkowie chętnie też korzystają 
z przelewów, umożliwiających im re-
gulowanie swoich stałych płatności, 
takich jak – na przykład – opłaty czyn-
szowe.
Parczewska placówka nie należy do 
największych, a wręcz przeciwnie. Jej 
członkowie mogą jednak korzystać ze 
wszystkich usług dostępnych w dużych 
oddziałach. Na ich konta mogą trafi ać 
wynagrodzenia za pracę, emerytury 
czy renty. Ze swoich pieniędzy mogą 
korzystać w każdym miejscu i o każ-
dej porze za pośrednictwem kart ban-

komatowych. Nie tylko w punkcie ka-
sowym, ale i w domu – za pośrednic-
twem internetu – mogą sprawdzić stan 

swojego konta, wykonywać przelewy 
czy wykupić ubezpieczenie.

Red.

Hasło mało
wyborcze

zielona wyspa czy ruchome piaski

szczęśliwą przyszłość, pokój i rozwój. Po 
7-miu latach swych świetlanych rządów 
politycy rządzącej partii mogą śmiało 
powiedzieć – nie zamierzaliśmy zrobić 
nic sensownego i słowa dotrzymaliśmy. 
Odsłonięcie wyborczego hasła PO do PE 
jak przystało dla Partii Obietnic odbyło 
się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
– Manggha, ale słowo Manga po polsku 
oznacza też komiks, karykaturę, posta-
cie rysunkowe z wielkimi oczami. Wydaje 
się, że właściwym miejscem powinno 
być raczej Muzeum Harrakiri i Sepuku. 
Wydaje się, że wszystkich kandydatów do 
PE powinien najpierw przetestować znany 
bokser T. Adamek, bo w Europie może być 
mało bezpiecznie w najbliższym czasie. 
Być może przydałby się też judoka, który 
by sprostał na europejskiej macie prezy-
dentowi W. Putinowi, bo specjalistek od 
tańca na rurze i rozbieranych sesji mamy 
aż nadto.

Janusz Szewczak
Główny ekonomista SKOK

yborcze hasło PO do Parla-
mentu Europejskiego powinno 
brzmieć, nie „Silna Polska 
w Bezpiecznej Europie” ale 

„Bezsilna i Zadłużona po uszy Polska 
w coraz mniej Bezpiecznej Europie”. Po 
7-miu latach Polacy powinni już dobrze 
wiedzieć, że kto jak kto, ale PO, jak mało 
kto potrafi być wirtuozem słowa i obiet-
nic bez pokrycia, a premier D. Tusk 
włada języczkiem jak smyczkiem. Pre-
mier D. Tusk niczym sam MacGyver 
potrafi zbudować z zapałek i sznurka, 
nie tylko helikopter, ale nawet elektrow-
nię atomową, a także zmusić Niemcy do 
wspólnej polityki energetycznej. PO odsło-
niła swe hasło wyborcze w Krakowie, zaś 
kandydaci do PE wygłosili tyle nowych 
obietnic bez pokrycia niczym Chuck 
Norris, który policzył do nieskończono-
ści i z powrotem, i znów obiecali nam 

Parczewska placówka SKOK przy ul. Nowej 11

Czy zablokowany zostanie eksport polskich produktów mleczarskich do Rosji?
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SPARINGIAZS PSW: Pragą Warszawa 9:1, Korona Łasz-czów 7:0, Praga Warszawa 2:1, 05.03 1.FC Katowice, 07.03 Zagłębiem Lublin, 09.03 Czwórka RadomOrlęta Radzyń Podlaski: Motor Lublin 0:1 , Lublinianka 1:1, Avia Świdnik 1:4, KS Dąbro-wica 3:1, Broń Radom 1:4, Orlęta Łuków 5:1, 09.03 Lewart Lubartów Podlasie Biała Podlaska: Motor Lublin 1:5, Czarni Węgrów 3:1, Podlasie II Biała Podla-ska 2:3, Lutnia Piszczac 3:3, Radomiak 1:4, Pogoń Siedlce 3:3, Pogoń II Siedlce 4:4, Dy-namo Brześć (ME) 2:2, Granit Nikaszewicze 1:3, 06.03 Volny Pinsk, 06.03 FK Smolevicze, 08.03 FK Słonim, 08.03 Aresnal Kijów (ME), 10.03 Dynamo BrześćLutnia Piszczac: Huragan Międzyrzec Pod-laski 4:3, Ruch Ryki 3:1, Orlęta Łuków 5:4, Podlasie Biała Podlaska 3:3, Niwa Łomazy 1:1, Orlęta Łuków 2:4, Pogoń II Siedlce 0:7, 9.03 Powiślak Końskowola, 16.03 TOP-54 Biała Podlaska (juniorzy).
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piątek 11 kwietnia

4:55 We dwoje (6/17) program rozrywkowy
6:15 Męski typ: (3/9) talk-show
6:45 Ostry dyżur 15: Księga Abby 

(3/23) serial obyczajowy
7:45 Sąd rodzinny: Złota płyta (81) 

serial fabularno-dokumentalny
8:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Doberman (555) serial fabularno-dok.
9:45 Kobra: Oddział specjalny 16 

(6/15) serial sensacyjny
10:55 Na Wspólnej (1899) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Młodociany bokser 

(82) serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Szaliczki (556) serial fabularno-dok.
15:00 Szpital (9) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (12/13) serial
17:00 Zaklinaczka duchów 4 (11/23) serial
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(7/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor (13-ost.) serial obycz.
20:00 Tajemniczy ogród fi lm familijny, 

Wielka Brytania/USA 1993
22:15 Premiera: Tajemnica Arki 

Noego thriller, Niemcy 2011
0:45 The Following (8/15) serial kryminalny
1:50 Smętarz dla zwierzaków 

2 horror, USA 1992
3:50 Arkana magii program rozrywkowy
5:44 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:20 Świat według Kiepskich (26) serial
9:00 Malanowski i partnerzy (229) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (230) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(29) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (275) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (10) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (421) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1878) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(30) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (637) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (527) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1879) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (175) serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami (6) program rozrywkowy
22:05 Hellboy horror SF, USA 2004
0:30 Zbuntowana klasa dramat 

obyczajowy, USA 1999
2:40 Dziewczyny z fortuną teleturniej

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
7:45 ZUS dla ciebie program poradnikowy
8:00 Wiadomości
8:08 Polityka przy kawie
8:25 Słodkie życie: (6) serial komediowy
8:55 Okrasa łamie przepisy
9:30 Krystyna – ostatnia klasówka fi lm dok.
10:25 Galeria (155) serial obyczajowy
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Baribale z lasów 

północy fi lm dok., Wielka Brytania 2009
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5962) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2571) telenowela
15:50 Sprawa dla reportera magazyn interw.
16:45 Metr od świętości: Akcja 

«Kaseta» cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Galeria (156) serial obyczajowy
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:08 Turniej WTA w Katowicach kronika
20:25 Nowe imperium (1/2) dramat hist., 

Bułgaria/Włochy/Hiszpania/USA 2006
22:15 Nowe imperium (2-ost.) dramat hist., 

Bułgaria/Włochy/Hiszpania/USA 2006
23:55 Metr od świętości cykl dokumentalny
0:05 Żywe trupy (6-ost.) serial grozy
1:00 Białe kołnierzyki (12/15) serial obycz.
1:45 Weekendowy magazyn fi lmowy
2:10 Świat się kręci talk-show
3:00 Notacje: Notacje katyńskie. Czesław 

Cywiński. Nie zmarnowałem czasu cykl dok.
3:15 Galeria (156) serial obyczajowy

6:00 Codzienna 2 m. 3 (50) serial komediowy
6:35 Lokatorzy: Tajemnica sukcesu 

(72) serial komediowy
7:05 M jak miłość (484) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:15 Barwy szczęścia (1104) serial obycz.
11:45 Na dobre i na złe: Bolesna 

nieśmiałość (264) serial obyczajowy
12:50 Banda pawianów: Udane połowy 

(5/8) serial dokumentalny
13:20 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: U brzegów Sahary reportaż
13:55 Tylko Ty! teleturniej
14:35 Kabaretowa Noc Listopadowa 

Tarnów 2011 (3) widowisko
15:30 Panorama kraj
15:55 Na sygnale (17/26) serial 

fabularno-dokumentalny
16:15 Na sygnale (18/26) serial 

fabularno-dokumentalny
16:50 Rodzinka.pl: (56) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: (57) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1104) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1105) serial obycz.
20:40 BarON24: Apetyt na ogórki (11) serial
21:10 BarON24: Teściowa w sieci (12) serial
21:45 Dzięki Bogu już weekend
23:05 Tylko dla dorosłych program rozr.
23:20 Piąty stadion: Starszy (86) serial
23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (10/22) serial kryminalny
0:25 Osaczony thriller, Niemcy/USA 2005
2:25 PitBull 2 (17) serial sensacyjny
3:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (10/22) serial kryminalny

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:35 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
8:40 Elvis fi lm dokumentalny, Polska 2011
9:10 Z wędką nad wodę w Polskę i świat
9:40 Święty na każdy dzień
9:45 Duc in altum program religijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski: Pos. Antoni 

Macierewicz felieton, Polska 2014
11:35 Po co nam wykopaliska?: Historyczna 

wiarygodność Biblii (10) fi lm dok.
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Oratorium Pasyjne – Cierpienie Chrystusa
13:45 Święty na każdy dzień
13:50 Lusaka City of Hope fi lm dok., Polska
14:00 Maria Prean fi lm dok., Niemcy 2010
14:55 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Męka Pańska wg Jacka Nowaka
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Pytasz i wiesz: Jak liczy się czas w 

Piśmie Świętym? program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament program edukacyjny
16:40 Mamma Lima fi lm dok., Polska 2011
17:00 Jazda próbna program rozrywkowy
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych program eduk.
18:55 Przegląd tygodnika ‹Niedziela›
19:00 Warto zauważyć... 
19:30 Program dla dzieci
19:45 Modlitwa z telef. udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Świat Anety (914) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (59) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (314) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (193) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Karciarz (4) 

serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy (1146) 

serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (315) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (194) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Superkino: Incepcja thriller SF, 

Wielka Brytania/USA 2010
23:05 Droga bez powrotu horror, 

Niemcy/USA 2003
0:45 Kuba Wojewódzki (21) talk-show
1:50 Uwaga! magazyn reporterów
2:05 Arkana magii program rozrywkowy
3:25 Rozmowy w toku talk-show
4:20 Zakończenie programu
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
11.04 „Karol, który został świę-
tym”, Polska, familijny, (b/o), 
godz. 14:30; 12-13.04, godz. 12:00; 
14-17.04, godz. 14:30

Specjalnie dla naszych czytelników 
mamy nie lada gratkę, po dwa po-
jedyncze bilety na dwa fi lmy. Aby 
wziąć udział w konkursie i mieć 
szansę na wygranie czterech wej-
ściówek do NoveKino Merkury na 
fi lmy „Karol, który został świętym” 
bądź „Syn Boży” wystarczy wysłać 
SMS-ową odpowiedź na pytanie: 

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
Kto jest przyjacielem Dziadka Kac-
pr a w opisywanym fi lmie pt. „Karol, 
który został świętym”?
a) Jan Pawła II 
b) kardynał Stefan Wyszyński
Wyślij SMS pod numer 7248 o tre-
ści tpkino.X gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać od-
powiedź na pytanie. 

Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-
-y czekamy od 11 kwietnia do 16 
kwietnia do godz. 15.59. Wygry-
wają cztery pierwsze osoby, które 
w najkrótszym czasie odpowie-
dzą na pytanie postawione powy-
żej. O wygranej poinformujemy 
telefonicznie. Wejściówki do zre-
alizowania 20 bądź 21 kwietnia. 

Karol, który został 
świętym

Hit w Kinie MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Pierwszy fi lm dla dzieci o Janie Pawle II, który w przystępnej i atrakcyjnej 
formule kina familijnego, łącząc animację, materiały archiwalne i kino 
aktorskie, opowiada o dzieciństwie i młodości Ojca Świętego – Papieża 
wszystkich dzieciaków. Dziadek zabiera 12-letniego Kacpra na weeken-
dowy wypad w Tatry. Tam snuje opowieść o przyjacielu z dzieciństwa – 
Karolu, który wielokrotnie ratował go z opałów i już za młodu udowod-
nił, że przemoc można pokonać niezłomną postawą i siłą ducha. Kacper, 
słuchając kolejnych historii dziadka, tworzy na ich podstawie animacje 
komputerowe, które składają się na fascynującą, fi lmową opowieść o Ka-
rolu Wojtyle – niezwykłym człowieku i przywódcy duchowym Polaków.

Konkurs książkowy Wydawnictwa Św. Wojciecha
rozwiązanie

W  konkursie SMS-owym 
„Książka dla czytelnika”, w któ-

rym poprawna odpowiedź to a) 
Jana Pawła II, laureatami kon-
kursu zostali: Marek Mazuruk, 
Wiesław Chmiel i Alicja Sadecka. 

Laureatkom gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór nagrody do na-
szej redakcji, Biała Podlaska, ul. 
Francuska 136.

11.04 „Noe: wybrany przez Boga” 
(dubbing), USA, dramat, fantasty, 
(l. 12) godz. 11:30; 12-13.04, godz. 
13:30; 14-17.04, godz. 11:30
11.04 „Noe: wybrany przez Boga” 
(napisy), USA , dramat, fantasty, 
(l. 12) godz. 18:30; 12-13.04, godz. 
18:30; 14-17.04, godz. 18:30
11.04 „Syn boży” (dubbing), USA, 

dramat, (l. 9), godz. 16:00, 12-
13.04 godz. 16:00; 14-17.04, godz. 
16:00
11.04 „Kochanie, chyba cię zabi-
łem”, komedia, (l. 15), godz.20:50, 
12-13.04 godz. 20:50; 14-17.04, 
godz. 20:50
11.04 „13 grzechów”, horror, (l. 15), 
godz.22:30, 12-13.04 godz. 22:30

Syn Boży
Nowa ekranizacja najsłynniejszej historii świata ukazuje życie Chry-
stusa. W poruszającym kinowym obrazie nakręconym z epickim roz-
machem przez twórców bijącego rekordy popularności serialu „Biblia” 
w tytułowej roli będziemy podziwiać portugalskiego aktora Diogo Mor-
gado, a jako Marię – Romę Downey, pamiętną z dwukrotnie nomino-
wanej do Złotego Globu roli w „Dotyku anioła”.
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5:40 Szymon Majewski Show: 
Piotr Adamczyk i Iza Kuna (14) 
program rozrywkowy

6:50 Mango telezakupy
8:55 Czterej pancerni i pies 

(19/21) serial wojenny
10:10 Zaklinaczka duchów 4 

(11/23) serial fantasy
11:10 Bananowy doktor (11/13) 

serial obyczajowy
12:10 Przedsionek piekła 

western, USA 1999
14:10 Pożyczalscy fi lm familijny, 

Wielka Brytania/USA 1997
15:55 Pozostać żywym fi lm 

muzyczny, USA 1983
17:55 Dowody zbrodni 7 (20/22) 

serial kryminalny
18:55 Kobra: Oddział specjalny 18 

(7/16) serial sensacyjny
20:00 Hity na niedzielę: Wojna 

światów thriller SF, USA 2005
22:25 Revolution (9/20) serial SF
23:25 Rob Roy 

fi lm przygodowy, USA 1995
2:15 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:20 Druga strona medalu: Karol 

Bielecki (4/8) talk-show
4:45 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
7:45 Co nowego u Scooby›ego? 

(25) serial animowany
8:15 Jeźdźcy smoków (19) 

serial animowany
8:45 Na fali fi lm animowany, USA 2007
10:20 Rio fi lm animowany, USA 2011
12:30 Rin Tin Tin fi lm familijny, 

Bułgaria/USA 2007
14:15 Top Chef 2 (6) reality show
15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 

(6) program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom (15) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie 

program publicystyczny
20:00 Tylko muzyka. Must be the music 

7 (7) program rozrywkowy
22:00 Kości 9 (173) serial kryminalny
23:00 Snajper 2 

fi lm sensacyjny, USA 2002
0:55 Świat według Bundych (88) serial kom.
1:25 Świat według Bundych (89) serial kom.
1:55 Świat według Bundych (90) serial kom.
2:25 Świat według Bundych (91) serial kom.
2:55 Magazyn sportowy

5:40 Bulionerzy: (11/75) serial komediowy
6:05 Bulionerzy: (12/75) serial komediowy
6:30 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:25 Świat się kręci – the best of talk-show
8:55 Ziarno program dla dzieci
9:30 Lekkoatletyka: Orlen Warsaw Marathon
10:00 Czterej pancerni i pies: Czerwona 

seria (14/21) serial wojenny
11:10 Lekkoatletyka: Orlen Warsaw Marathon 
11:50 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem magazyn
12:45 Lekkoatletyka: Orlen Warsaw Marathon
12:55 U Pana Boga w ogródku (12-ost.) serial
13:55 BBC w Jedynce: Rodzina niedźwiedzi 

polarnych i ja: Lato (2/3) serial dok.
15:05 Wakacje Jasia Fasoli komedia, Francja/

Niemcy/Wielka Brytania/USA 2007
16:35 Lekkoatletyka: Orlen Warsaw Marathon
16:45 Metr od świętości: Najpiękniejsze 

zdjęcie cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex 5: (59) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:55 Słodkie życie: (7) serial komediowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Lekkoatletyka: Orlen Warsaw Marathon
20:07 Tenis: Turniej WTA w Katowicach
20:25 Ranczo 8: Zbrodnia to niesłychana, 

pani zabija pana (98) serial obyczajowy
21:20 Zakochana Jedynka: Pewnego razu w 

Rzymie komedia romantyczna, USA 2010
22:55 Lekkoatletyka: Orlen Warsaw Marathon
23:05 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:15 Droga do przebaczenia dramat 

psychologiczny, Niemcy/USA 2007
1:05 Downton Abbey 3 (2/8) serial kostium.
2:05 Ciemna strona Wenus dramat 

psychologiczny, Polska 1997

5:55 Słowo na niedzielę
6:10 W krainie lwów (5/6) serial 

dokumentalny
6:35 Ostoja magazyn przyrodniczy
7:15 M jak miłość (1055) serial obyczajowy
8:10 Barwy szczęścia (1104) serial obyczajowy
8:40 Barwy szczęścia (1105) serial obyczajowy
9:15 A la show (4) talk-show
9:50 Rodzinne oglądanie: Wędrując 

po Wielkim Murze fi lm 
dokumentalny, Niemcy 2011

10:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat: Poganiacz słoni reportaż

11:30 Makłowicz w podróży: Malta – 
Miejsce spotkań magazyn kulinarny

12:05 Gwiazdy w południe: Miliony 
Brewstera komedia, USA 1985

14:00 Familiada teleturniej
14:40 The Voice of Poland. Bitwa 

program muzyczny
16:30 Na dobre i na złe: Na własnych 

warunkach (554) serial obyczajowy
17:25 Na sygnale (13/26) serial 

fabularno-dokumentalny
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Dzięki Bogu już weekend 

program rozrywkowy
20:05 15. Mazurska Noc Kabaretowa 

– Mrągowo 2013: Kabaret 
według Maryjusza Kałamagi 
(3) program rozrywkowy

21:10 Sherlock 3: Pusty karawan 
(7/9) serial kryminalny

22:50 WOK – Wszystko o Kulturze 
magazyn

23:30 Kocham kino na bis: 
Hawaje, Oslo dramat 
obyczajowy, Norwegia 2004

1:45 Miliony Brewstera 
komedia, USA 1985

3:30 Zakończenie programu

8:00 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:05 Polski punkt widzenia 
8:30 Z Parlamentu Europejskiego 

program publicystyczny
9:00 Na Palmową Niedzielę 
9:25 Przegląd tygodnika «Niedziela»
9:30 Transmisja z placu Świętego Piotra 

w Watykanie. Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej. Procesja z palmami 
i msza święta pod przewodnictwem 
Ojca Świętego Franciszka

12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem transmisja z Watykanu

12:20 Wieś – to też Polska program rolniczy
13:30 By odnowić oblicze ziemi: El 

Camino program kulturalny
14:30 Pragnienie Boga fi lm dokumentalny
15:10 Iskra Bożego Miłosierdzia reportaż
15:35 Niedziela Palmowa – Ziemia 

Święta. Piąta Ewangelia reportaż
15:50 Święty na każdy dzień
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Wywiad z JE ks. kard. Saraivą 

Martinesem – byłym Prefektem 
Kongregacji ds. Świętych

17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 

program publicystyczny
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus. Królestwo bez granic: Wjazd 

do Jerozolimy (19) serial animowany
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton prof. 

Mirosława Piotrowskiego
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Vatican Magazine 
21:50 Jak My to widzimy 
22:20 Katyń – prawda – pamięć – 

przebaczenie spektakl teatralny

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Maja w ogrodzie (15/50) 

magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (15/50) 

magazyn ogrodniczy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Efekt domina (7/8) serial dokumentalny
11:35 Co za tydzień magazyn informacyjny
12:25 Sama słodycz (6) serial obyczajowy
13:25 Prawo Agaty (6) serial obyczajowy
14:25 X Factor (7/14) program rozrywkowy
15:55 Maska 

komedia, USA 1994
18:00 Ugotowani (7/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Lekarze (7) serial obyczajowy
21:00 Project Runway (7/13) reality show
22:00 Na językach (7/13) 

program rozrywkowy
23:00 Wykonać wyrok fi lm sensacyjny, 

Kanada/USA 1990
0:50 Uwaga! magazyn reporterów
1:05 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
2:25 Zakończenie programu
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5:45 Szymon Majewski Show: Magda 
Welc i Ani Mru-Mru (13/14) 
program rozrywkowy

6:55 Mango telezakupy
9:00 Dwóch i pół 9 (4/24) serial komediowy
9:30 Dwóch i pół 9 (5/24) serial komediowy
10:00 Zaklinaczka duchów 4 

(10/23) serial fantasy
11:00 Czterej pancerni i pies 

(19/21) serial wojenny
12:20 Tajemniczy ogród fi lm familijny, 

Wielka Brytania/USA 1993
14:30 Usta Usta (3) serial komediowy
15:35 Bananowy doktor (9/13) 

serial obyczajowy
16:30 Bananowy doktor (10/13) 

serial obyczajowy
17:30 Dwóch i pół 9 (4/24) serial komediowy
18:00 Dwóch i pół 9 (5/24) serial komediowy
18:30 Revolution (8/20) serial SF
19:30 Komediowa sobota: Dziewczyny z 

wyższych sfer komedia, USA 2003
21:25 Komediowa sobota: Pozostać 

żywym fi lm muzyczny, USA 1983
23:30 Wojna światów thriller SF, USA 2005
1:55 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:00 Druga strona medalu: (2/8) talk-show
4:30 Druga strona medalu: (3/8) talk-show
4:55 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
7:45 Jeźdźcy smoków (17) serial animowany
8:15 Jeźdźcy smoków (18) serial animowany
8:45 Co nowego u Scooby›ego? 

serial animowany
9:15 Co nowego u Scooby›ego? 

(23) serial animowany
9:45 Co nowego u Scooby›ego? 

(24) serial animowany
10:15 Ewa gotuje (213) magazyn kulinarny
10:55 Na fali fi lm animowany, USA 2007
12:35 Jaś Fasola (7) serial komediowy
13:10 Tylko muzyka. Must be the music 

7 (6) program rozrywkowy
15:10 Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami (6) program rozrywkowy
17:10 Hell’s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia (1) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (11) serial
20:00 Rio fi lm animowany, USA 2011
22:05 Twoja twarz brzmi znajomo 

(6) program rozrywkowy
0:20 Dom z kości horror, USA 2010
2:20 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Matki, żony i kochanki (6/22) 
serial obyczajowy

6:20 Miłość jest silniejsza fi lm 
dokumentalny, Polska 2008

6:45 Pełnosprawni magazyn dla 
niepełnosprawnych

7:05 Las bliżej nas: (52) serial dokumentalny
7:20 Rok w ogrodzie magazyn
7:45 Prawdę mówiąc. Rozmowy 

Krzysztofa Ziemca magazyn
8:10 Naszaarmia.pl magazyn
8:40 Magazyn Ligi Mistrzów 
9:15 Czterej pancerni i pies: Zakład o 

śmierć (13/21) serial wojenny
10:25 Natura w Jedynce: Baribale z lasów 

północy fi lm dok., Wielka Brytania 2009
11:20 Weekendowy magazyn fi lmowy
11:50 Jak to działa?: magazyn
12:20 Słodkie życie: (6) serial komediowy
12:50 Okrasa łamie przepisy
13:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:55 Święty Piotr (2-ost.) fi lm 

historyczny, Włochy 2005
16:45 Metr od świętości: Sudan cykl dok.
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz 11: Zagubiona 

(140) serial kryminalny
18:30 Ranczo 8: (97) serial obyczajowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:10 Turniej WTA w Katowicach kronika
20:25 Komisarz Alex 5: Testament 

(59) serial kryminalny
21:25 Wakacje Jasia Fasoli komedia, Francja/

Niemcy/Wielka Brytania/USA 2007
23:00 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:10 Daybreakers. Świt horror 

SF, Australia/USA 2009
0:55 Wielki Tydzień dramat woj., Polska 1995
2:40 Droga do przebaczenia dramat 

psychologiczny, Niemcy/USA 2007
4:30 Żywe trupy (6-ost.) serial grozy

5:55 Okazja: Wigilia zastępcza 
(9/19) serial komediowy

6:30 Okazja: Kredyt w Rympał Banku 
(10/19) serial komediowy

7:00 M jak miłość (1054) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
11:10 Droga do Brazylii magazyn piłkarski
11:45 Barwy szczęścia (1101) serial obycz.
12:15 Barwy szczęścia (1102) serial obycz.
12:50 Barwy szczęścia (1103) serial obycz.
13:20 Polacy w Rzymie i Watykanie 

cykl dokumentalny
14:00 Familiada teleturniej
14:40 BarON24: Apetyt na ogórki 

(11) serial komediowy
15:10 BarON24: Teściowa w sieci 

(12) serial komediowy
15:40 Słowo na niedzielę
15:50 Stawka większa niż życie: Bez 

instrukcji (13/18) serial wojenny
17:00 Dzięki Bogu już weekend 
17:25 Na sygnale (12/26) serial 

fabularno-dokumentalny
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy „Postaw na milion” felieton
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 The Voice of Poland. Bitwa 

program muzyczny
22:10 Osaczony thriller, Niemcy/USA 2005
0:10 Koncert Moniki Borzym koncert
1:15 Empire Records komediodramat, 

USA 1995
2:55 Hawaje, Oslo dramat 

obyczajowy, Norwegia 2004
5:00 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Westerplatte młodych 
8:55 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
9:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia
10:15 Myśląc Ojczyzna: Ks. prof. 

Paweł Bortkiewicz TChr
10:25 Rozważania Wielkopostne ks. bp. Józefa 

Zawitkowskiego program religijny
10:35 Polski punkt widzenia 
10:55 Święty na każdy dzień
11:00 Kropelka radości program dla dzieci
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć... 
12:50 Jazda próbna program rozrywkowy
13:20 Siódmy sakrament program edukacyjny
13:50 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 W służbie Sercu Jezusowemu – ks. 

Sebastian Pelczar serial fabularny
14:45 Nadzieja nigdy nie umiera fi lm 

dokumentalny, Niemcy 2007
15:30 Powrót do Domu Ojca program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Mocni w wierze: Cuda w Piśmie Świętym
16:40 Sanktuaria polskie program religijny
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd Tygodnika ‹Niedziela›
19:30 Spotkanie z Magdą Buczek 

program dla dzieci
19:45 Modlitwa z telef. udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Przegląd Tygodnika Rodzin 

Katolickich ‹Źródło›
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Życie po aborcji fi lm dok., USA 2010

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Efekt domina (6/8) serial dokumentalny
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1896) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1897) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1898) serial obyczajowy
12:10 Na Wspólnej (1899) serial obyczajowy
12:50 Ugotowani (6/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
13:50 Project Runway (6/13) reality show
14:50 Lekarze (6) serial obyczajowy
15:55 Surowi rodzice (6/13) reality show
16:55 Bitwa o dom (6/13) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje: Restauracja 

‚Italia’, Bielsko-Biała (6/14) 
program rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 X Factor (7/14) program rozrywkowy
21:30 Dziewczyna moich koszmarów 

komedia romantyczna, USA 2007
23:50 Pitch Black 

fi lm SF, Australia/USA 2000
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:40 Zakończenie programu
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4:40 We dwoje (8/17) program rozrywkowy
6:00 W-11 – Wydział Śledczy: Śmierć jubilera 

(1095) serial fabularno-dokumentalny
6:45 Ostry dyżur 15: (5/23) serial obyczajowy
7:45 Sąd rodzinny: Mała zdzira (83) 

serial fabularno-dokumentalny
8:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska: Ostatni 

lot (557) serial fabularno-dokumentalny
9:45 Kobra: Oddział specjalny 16 (8/15) serial
10:55 Na Wspólnej (1900) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Zbuntowana (84) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Siła złego na jednego (558) serial 
fabularno-dokumentalny

15:00 Szpital (11) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor 2 (1/18) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(13/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(9/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 2 (2/18) serial obycz.
20:00 Sensacyjny wtorek: Dowód życia 

dramat sensacyjny, USA 2000
22:45 Pamiętniki wampirów 3 

(4/22) serial grozy
23:45 Dzika banda western, USA 1969
2:50 Arkana magii program rozrywkowy
4:54 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:15 Świat według Kiepskich (42) serial
9:00 Malanowski i partnerzy (233) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (234) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie (31)
11:00 Dlaczego ja? (277) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (12) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (423) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1880) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie (32)
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (639) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (529) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1881) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (178) serial
20:05 Hell›s Kitchen – Piekielna 

Kuchnia (2) reality show
21:40 Nigdy więcej thriller, USA 2002
0:00 Świat według Bundych (96) serial
0:30 Świat według Bundych (97) serial
1:00 Świat według Bundych (98) serial
1:30 Świat według Bundych (99) serial
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:35 Słownik polsko@polski talk-

show prof. Jana Miodka
9:05 Co czytać? magazyn o książkach
9:30 Natura w Jedynce: Wulkaniczna odyseja: 

Życie na popiołach (1/4) serial dok.
10:30 Moda na sukces (5962) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:20 Wójt roku 2013 – fi nał
12:40 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Wulkaniczna odyseja: 

Narodziny wyspy (2/4) serial dok.
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5963) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2572) telenowela
15:45 Drużyna A 4: (10) serial sensacyjny
16:40 Jaka to melodia? – extra 

felieton, Polska 2012-2014
16:45 Metr od świętości cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2573) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:04 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:20 Chicago Fire (14/24) serial obyczajowy
21:15 5 dni wojny dramat wojenny, USA 2011
23:20 Po prostu program T. Sekielskiego
23:55 Metr od świętości cykl dokumentalny
0:05 Ekstradycja 3 (6/10) serial sensacyjny
1:05 Drużyna A 4: (10) serial sensacyjny
2:00 Świat się kręci talk-show
2:50 Notacje: Kazimierz Orłoś. Traktowali 

mnie jak wroga ludu cykl dokumentalny
3:05 Klan (2573) telenowela

6:00 Codzienna 2 m. 3 (52) serial komediowy
6:35 Abyś dzień święty święcił reportaż
7:05 M jak miłość (486) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:10 Barwy szczęścia (1106) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Ekshibicjonista 

(266) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Podróż 35. 

Tunezja – Mahdia magazyn kulinarny
13:20 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Mały Indianin reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 Kabaretowy Klub Dwójki
15:30 Panorama kraj
15:55 M jak miłość (1056) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Gwiazda rocka 

(60) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Biznes is biznes 

(61) serial komediowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1106) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1107) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1057) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fi kcji: Indyjskie grubasy fi lm 

dokumentalny, Wielka Brytania 2013
23:55 Współczesna rodzina (19/24) serial
0:20 Współczesna rodzina (20/24) serial
0:45 Wiadomości z drugiej ręki (1) serial
1:15 Wiadomości z drugiej ręki (2) serial
1:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
2:55 Indyjskie grubasy fi lm dokumentalny, 

Wielka Brytania 2013
3:50 Współczesna rodzina (19/24) serial
4:15 Współczesna rodzina (20/24) serial
4:40 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Świadkowie cykl reportaży
9:10 Piloci – Biało-Czerwoni z 

Dęblina fi lm dokumentalny
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak My to widzimy 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 

przegląd wydarzeń
11:05 Mocni w wierze program religijny
11:35 Pułk Czwarty fi lm dokumentalny
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Droga krzyżowa z Janem Pawłem II. 

Rzymskie Koloseum 25.03.2005 r.
14:00 A gdyby tak... fi lm 

obyczajowy, USA 2010
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych program religijny
16:40 Aktualności akademickie WSKSiM 

w Toruniu program informacyjny
16:45 Matki dzieci niczyich fi lm 

dokumentalny, Polska 2009
17:00 Aromatyczne inspiracje magazyn
17:20 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  

program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

prof. Piotra Jaroszyńskiego
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Biblio, ojczyzno moja fi lm dok.
22:35 Ocalenie fi lm obyczajowy, USA 2011

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Coś do kochania (916) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (60) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (316) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (195) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Temat z Norwida (6) serial
15:15 W-11 – Wydział Śledczy (1147) 

serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (317) serial paradok.
18:00 Szpital (196) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (1) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1901) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Ostatnie 

tchnienie (1148) serial fabularno-dok.
21:30 Prawo Agaty (7) serial obyczajowy
22:30 Kuba Wojewódzki (22) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
0:05 Na językach (7/13) program rozrywkowy
1:05 Terminator: Kroniki Sary Connor (3) serial
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
3:40 Rozmowy w toku: talk-show
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4:55 We dwoje (7/7) program rozrywkowy
6:15 Męski typ: (4/9) talk-show
6:45 Ostry dyżur 15: Opieka rodzicielska 

(4/23) serial obyczajowy
7:45 Sąd rodzinny: Młodociany bokser (82) 

serial fabularno-dokumentalny
8:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Szaliczki (556) serial fabularno-dok.
9:45 Kobra: Oddział specjalny 16 

(7/15) serial sensacyjny
10:45 Dwóch i pół 9 (5/24) serial komediowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Mała zdzira (83) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Ostatni lot (557) serial fabularno-dok.
15:00 Szpital (10) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (13) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 4 (12/23) serial f
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 (8/15) serial
19:00 Bananowy doktor 2 (1/18) serial obycz.
20:00 Prawo krwi fi lm sensacyjny, USA 1989
22:20 Kobra: Oddział specjalny 18 

(8/16) serial sensacyjny
23:25 Premiera: Ekipa wyrzutków 

thriller, USA 1999
1:25 Arkana magii program rozrywkowy
3:30 Druga strona medalu: (5/8) talk-show
4:00 Druga strona medalu: (6/8) talk-show
4:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:20 Świat według Kiepskich (35) serial
8:55 Malanowski i partnerzy (231) 

serial fabularno-dokumentalny
9:25 Malanowski i partnerzy (232) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(30) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (276) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (11) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (422) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1879) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(31) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (638) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (528) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1880) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (177) serial
20:10 Pasja dramat historyczny, USA 2004
22:20 Lekcja przetrwania thriller, USA 1997
1:00 Świat według Bundych (92) serial
1:30 Świat według Bundych (93) serial
2:00 Świat według Bundych (94) serial
2:30 Świat według Bundych (95) serial

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:35 Sąsiad na widelcu magazyn kulinarny
9:30 BBC w Jedynce: Rodzina niedźwiedzi 

polarnych i ja: Lato (2/3) serial dok.
10:30 Moda na sukces (5961) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Wulkaniczna odyseja: 

Życie na popiołach (1/4) serial dok.
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Galeria (156) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy 
15:45 Drużyna A 4: Gry umysłowe 

(9) serial sensacyjny
16:45 Metr od świętości: Papierosy 

cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2572) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:20 Teatr Telewizji: Skutki uboczne 

sztuka Petra Zelenki
22:05 Downton Abbey 3 (2/8) serial kostium.
23:00 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:15 Dobrana para komedia romantyczna, 

Wielka Brytania/USA 2002
1:00 Drużyna A 4: Gry umysłowe 

(9) serial sensacyjny
1:55 Świat się kręci talk-show
2:50 Notacje: Karolina Kaczorowska. Nigdy 

tego nie zapomnę cykl dokumentalny
3:05 Klan (2572) telenowela
3:30 Naszaarmia.pl magazyn
3:55 Oni fi lm dokumentalny, Polska 1999

6:00 Codzienna 2 m. 3 (51) serial komediowy
6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:05 M jak miłość (485) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
10:45 Sztuka życia magazyn poradnikowy
11:10 Barwy szczęścia (1105) serial obycz.
11:45 Na dobre i na złe: Niewidoczne 

zagrożenie (265) serial obyczajowy
12:45 Polacy w Rzymie i Watykanie cykl dok.
13:15 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Bieda reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 Królestwo hipopotamów fi lm 

przyrodniczy, USA 2011
15:30 Panorama kraj
15:50 BarON24: Apetyt na ogórki 

(11) serial komediowy
16:15 BarON24: Teściowa w sieci 

(12) serial komediowy
16:55 Rodzinka.pl: Pstrykasz, więc 

jesteś (58) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: Młodość nie zna 

strachu (59) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu wielki fi nał
19:25 Barwy szczęścia (1105) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1106) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1056) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:45 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Czy świat oszalał?: Energia jądrowa: Tak 

czy nie? fi lm dok., Wielka Brytania 2011
23:55 Sherlock 3: Pusty karawan (7/9) serial
1:35 Paradoks: Paradoks (13-ost.) serial
2:30 Energia jądrowa: Tak czy nie? fi lm 

dokumentalny, Wielka Brytania 2011
3:35 Tomasz Lis na żywo talk-show
4:35 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Wieś – to też Polska program rolniczy
9:25 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
9:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton prof. 

Mirosława Piotrowskiego
11:35 Nad Jeziorem Malawi fi lm dok.
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 By odnowić oblicze ziemi 

program kulturalny
13:20 Koncert życzeń
14:10 Katyń – prawda – pamięć – 

przebaczenie spektakl teatralny
15:30 Pokonać tsunami fi lm dokumentalny
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna prof. 

Ryszarda Natusiewicza: Grobowiec 
z sercem program religijny

16:25 Święty na każdy dzień
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 

przegląd wydarzeń
16:50 Świadkowie cykl reportaży
17:20 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Kropelka radości program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 A gdyby tak... fi lm obycz., USA 2010
23:35 Życie w wierności – ks. Alojzy 

Łabędź SSP fi lm dokumentalny

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:20 Mango telezakupy
7:25 Detektywi: Mam wybór (915) serial 

fabularno-dokumentalny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (315) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (194) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Ucieczka (5) serial krym.
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Niespełnione 

żądania (636) serial fabularno-dok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (316) serial paradok.
18:00 Szpital (195) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (60) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1900) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Nałóg (1147) 

serial fabularno-dokumentalny
21:30 Sama słodycz (7) serial obyczajowy
22:30 Surowi rodzice (7/13) reality show
23:30 Agenci NCIS: Los Angeles 2 (15) serial
0:30 Kamufl aż 2 (2) serial sensacyjny
1:30 Co za tydzień magazyn informacyjny
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
3:40 Rozmowy w toku talk-show
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czwartek 17 kwietnia

4:55 We dwoje (10/17) program rozrywkowy
6:15 Męski typ: (6/9) talk-show
6:45 Ostry dyżur 15: Ulecz samego 

siebie (7/23) serial obyczajowy
7:45 Sąd rodzinny: Dziewica (85) serial 

fabularno-dokumentalny
8:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Życzliwa (559) serial fabularno-
dokumentalny

9:45 Kobra: Oddział specjalny 16 
(10/15) serial sensacyjny

10:55 Na Wspólnej (1902) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Sroka złodziejka (86) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Zabójstwo w sklepie (560) serial 
fabularno-dokumentalny

15:00 Szpital (13) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor 2 (3/18) 

serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(15/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(11/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 2 (4/18) serial obycz.
20:00 Komediowy czwartek: Wujaszek 

Buck komedia, USA 1989
22:10 The Following (9/15) serial kryminalny
23:10 Wieczór strachu: Jason X 

horror SF, USA 2001
1:15 Arkana magii program rozrywkowy
3:20 Druga strona medalu: (6/8) talk-show
3:50 Druga strona medalu: (7/8) talk-show
4:20 Druga strona medalu: (8) talk-show
4:45 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:15 Świat według Kiepskich (46) serial
9:00 Malanowski i partnerzy (237) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (238) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(33) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (279) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (14) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (425) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1882) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(34) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (641) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (531) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1883) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (83) serial
20:05 Zdrady (33) serial paradokumentalny
21:05 Przyjaciółki 3 (33) serial obyczajowy
22:05 To nie koniec świata! 2 

(20) serial obyczajowy
23:05 Joshua thriller, USA 2007
1:15 Świat według Bundych (100) serial
1:50 Świat według Bundych (101) serial
2:30 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Niespokojne umysły cykl dokumentalny
8:50 My, wy, oni magazyn
9:30 Natura w Jedynce: Wulkaniczna odyseja: 

Powrót łososia (3/4) serial dok.
10:30 Moda na sukces (5964) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:20 Smaki polskie: Pierogi z 

gęsi magazyn kulinarny
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Wulkaniczna odyseja: 

Świątynia Feniksa (4-ost.) serial dok.
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5965) telenowela
15:00 Wiadomości
15:20 Klan (2574) telenowela
15:50 Drużyna A 4: Na bakier z 

prawem (12) serial sensacyjny
16:40 Jaka to melodia? – extra felieton
16:45 Metr od świętości cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2575) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:30 Ojciec Mateusz 11: Wypadek 

(141) serial kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera magazyn interw.
22:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Witajcie 

na świecie fi lm dok., Wielka Brytania 2012
23:30 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:45 Moja krew dramat 

obyczajowy, Polska 2009 
1:25 Drużyna A 4: (12) serial sensacyjny
2:25 Świat się kręci talk-show
3:15 Notacje: Michał Bristigier. Muzyka 

to tajemnica cykl dokumentalny
3:25 Klan (2575) telenowela
3:55 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Witajcie 

na świecie fi lm dok., Wielka Brytania 2012
5:00 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (54) serial komediowy
6:30 Lokatorzy: Kolacja w pięknym 

stylu (73) serial komediowy
7:05 M jak miłość (488) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1108) serial obycz.
11:35 Na dobre i na złe: Wspólna 

historia (268) serial obyczajowy
12:40 Makłowicz w podróży: Podróż 

27. Madera – Wyspa ogród 
magazyn kulinarny

13:10 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat: Vanuatu reportaż

13:45 Reporter polski magazyn
14:35 Postaw na milion teleturniej
15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:50 Na dobre i na złe: W biegu 

(555) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Wakacje w lubuskiem 

(64) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Nowe zwierzątko 

domowe (65) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1108) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1109) serial obycz.
20:40 Na sygnale (19/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:05 Na sygnale (20/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:40 Jan Paweł II 

fi lm biografi czny, Polska/
Włochy/USA 2005

0:00 Przyjaciel do końca świata 
komedia romantyczna, Malezja/
Singapur/Indonezja/USA 2012

1:50 Wyścig fi lm sensacyjny, Kanada/
Australia/USA 2001

3:50 Art Noc: Nina Simone w 
Warszawie koncert

4:35 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Przygody Mobilków serial animowany
9:00 Na zdrowie magazyn poradnikowy
9:20 Rozważania wielkopostne JE ks. bpa 

Józefa Zawitkowskiego program religijny
9:30 Transmisja z Bazyliki św. Piotra 

w Watykanie. Uroczysta msza 
święta pod przewodnictwem 
Ojca Świętego Franciszka

11:25 W oczekiwaniu na kanonizację Jana 
Pawła II felietony księży biskupów

11:35 Hostia stała się Ciałem, wino 
stało się Krwią reportaż

12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy magazyn reporterów
13:20 Apostoł Piotr. Ostatnia Wieczerza 

fi lm religijny, USA 2011
14:50 Struktura czasu fi lm 

dokumentalny, USA
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Kapłaństwo reportaż
16:40 Ojcze, przebacz im reportaż
16:55 Przegląd tygodnika «Niedziela»
17:00 Uroczysta msza święta Wieczerzy 

Pańskiej sprawowana pod przewod. 
metropolity łódzkiego ks. abp Marka 
Jędraszewskiego w archikatedrze 
łódzkiej pw. św. Stanisława Kostki

19:00 Niebiańska bazylika reportaż
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus. Królestwo bez granic: Ostatnia 

Wieczerza serial animowany
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski: Felieton posła Antoniego 

Macierewicza cykl felietonów
21:00 Wielki Czwartek fi lm dokumentalny
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Ofi ara Doskonała fi lm 

dokumentalny, USA 2010
22:40 «Miłość mi wszystko wyjaśniła» reportaż
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: 

Katedra Teologii Biblijnej: Ks. Henryk 
Witczyk – ks. A. Kubiś program religijny

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Na niby (918) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (2) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (318) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (197) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Wpływ Marsa 

(8) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy (1149) 

serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (319) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (198) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (3) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1903) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Okno życia 

(1150) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Kuchenne rewolucje: ‘Bistro 

pod Aniołami’, Nysa (7/14) 
program rozrywkowy

22:30 Wredne dziewczyny komedia, 
Kanada/USA 2004

0:30 Superwizjer magazyn reporterów
1:05 Uwaga! magazyn reporterów
1:20 Arkana magii program rozrywkowy
2:40 Rozmowy w toku talk-show
3:35 Zakończenie programu
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środa 16 kwietnia

4:55 We dwoje (9/17) program rozrywkowy
6:15 Męski typ: Artur Boruc (5/9) talk-show
6:45 Ostry dyżur 15: Bracie (6/23) 

serial obyczajowy
7:45 Sąd rodzinny: Zbuntowana (84) 

serial fabularno-dokumentalny
8:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Siła złego na jednego (558) serial 
fabularno-dokumentalny

9:45 Kobra: Oddział specjalny 16 
(9/15) serial sensacyjny

10:55 Na Wspólnej (1901) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Dziewica (85) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Życzliwa (559) serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Szpital (12) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor 2 (2/18) 

serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(14/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(10/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor 2 (3/18) serial obycz.
20:00 Dobre kino: Rob Roy fi lm 

przygodowy, USA 1995
22:55 Dowody zbrodni 7 (21/22) 

serial kryminalny
23:55 Dziewczyny z wyższych sfer 

komedia, USA 2003
1:50 Arkana magii program rozrywkowy
3:55 Druga strona medalu: (1/8) talk-show
4:25 Druga strona medalu: (3/8) talk-show
4:50 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:15 Świat według Kiepskich (44) serial
9:00 Malanowski i partnerzy (235) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (236) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(32) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (278) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (13) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (424) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1881) 

serial obyczajowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(33) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (640) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (530) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1882) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (179) serial
20:00 Świat według Kiepskich (438) serial
20:35 Top Chef 2 (7) reality show
22:00 Parasol bezpieczeństwa komedia 

sensacyjna, USA 2003
23:55 Wszystko zostaje w rodzinie czarna 

komedia, Wielka Brytania 2005
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:05 Pogoda
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Ida Haendel. Wiem, skąd jestem fi lm 

dokumentalny, Niemcy/Polska 2011
9:30 Natura w Jedynce: Wulkaniczna 

odyseja: Narodziny wyspy (2/4) 
serial dokumentalny

10:30 Moda na sukces (5963) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:20 Magazyn rolniczy: Polska wieprzowina
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Wulkaniczna 

odyseja: Powrót łososia (3/4) 
serial dokumentalny

13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5964) telenowela
15:00 Wiadomości
15:05 Pogoda
15:15 Klan (2573) telenowela
15:45 Drużyna A 4: Pora na doktora 

(11) serial sensacyjny
16:45 Metr od świętości cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2574) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Piąty stadion: Kryzys czterdziestolatka 

(87) serial komediowy
21:05 Piłka nożna: Puchar Hiszpanii mecz 

fi nałowy: FC Barcelona – Real Madryt
23:35 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:45 Chicago Fire (14/24) serial obyczajowy
0:40 Drużyna A 4: Pora na doktora 

(11) serial sensacyjny
1:40 Świat się kręci talk-show
2:35 Klan (2574) telenowela
3:10 5 dni wojny dramat wojenny, USA 2011
5:10 Zakończenie programu

6:00 Codzienna 2 m. 3 (53) serial komediowy
6:35 Rozmowa z Piotrem Kadlcikiem reportaż
7:05 M jak miłość (487) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1107) serial obycz.
11:35 Na dobre i na złe: Nielegalni 

imigranci (267) serial obyczajowy
12:40 Makłowicz w podróży: Podróż 

35. Tunezja – Kerkennach i 
Sfax magazyn kulinarny

13:10 Wojciech Cejrowski – boso 
przez świat: Rozum reportaż

13:45 Jeden z dziesięciu wielki fi nał
14:30 15. Mazurska Noc Kabaretowa 

– Mrągowo 2013: Kabaret 
według Maryjusza Kałamagi 
(3) program rozrywkowy

15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:55 M jak miłość (1057) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Walka z lenistwem 

(62) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: Bal maturalny 

(63) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1107) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1108) serial obycz.
20:40 Na dobre i na złe: W biegu 

(555) serial obyczajowy
21:45 Kino relaks: Przyjaciel do końca 

świata komedia romantyczna, Malezja/
Singapur/Indonezja/USA 2012

23:30 Piąty stadion: Kryzys czterdziestolatka 
(87) serial komediowy

23:40 Reporter polski magazyn
0:35 Zagadki umysłu (8/13) serial obyczajowy
1:30 Kuba: Ostatnia okazja fi lm 

dokumentalny, Wielka Brytania 2012
2:25 Reporter polski magazyn
3:15 Pogoda na piątek (18) serial obyczajowy
4:05 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Każdy maluch to potrafi  

program dla dzieci
9:00 Kalejdoskop młodych program religijny
9:30 Aktualności akademickie WSKSiM 

w Toruniu program informacyjny
9:35 Aromatyczne inspiracje magazyn 
9:55 Święty na każdy dzień
10:00 Droga krzyżowa pod przewodnictwem 

Benedykta XVI podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Madrycie program religijny

11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton 
prof. Piotra Jaroszyńskiego

11:35 Via Crucis – teatr z Suwałk
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Tryptyk Jerozolimski. Niewiasta 

z Jeruzalem Królowa Pokoju – 
tryptyk program religijny

13:05 Biblio, ojczyzno moja fi lm dok.
14:00 Ocalenie fi lm obyczajowy, USA 2011
15:25 «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» reportaż
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie magazyn poradnikowy
16:30 Bioetyczny detektyw (6) 

serial dokumentalny
16:50 Święty na każdy dzień
17:00 Po stronie prawdy magazyn reporterów
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 

program publicystyczny
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków: Szaleństwo 

zakupów (8) serial animowany
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

sen. Grzegorza Biereckiego
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Katyń 1940 – pamiętamy fi lm dok.
22:55 Miej odwagę milczeć – ojciec Placido 

Cortese fi lm dokumentalny, Włochy 2012

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Szansa (917) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (1) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (317) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (196) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Wpływ Merkurego 

(7) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy (1148) 

serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (318) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (197) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (2) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1902) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: 

Fatalne zauroczenie (1149) serial 
fabularno-dokumentalny

21:30 Bitwa o dom (7/13) reality show
22:30 Zapowiedź thriller, Australia/

Wielka Brytania/USA 2009
1:00 Ugotowani (7/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
2:00 Uwaga! magazyn reporterów
2:15 Arkana magii program rozrywkowy
3:35 Rozmowy w toku talk-show
4:30 Zakończenie programu
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ZA NAMI PÓŁMETEK SZKOLEŃ 
AKADEMII NOWEGO SAMORZĄDU
podlasie

Akademia Nowego Samorządu jest cyklicznym 
projektem bezpłatnych zajęć edukacyjnych 
przeznaczonych dla osób już działających lub 
dopiero pragnących podjąć działania na rzecz 
miejscowej społeczności – mieszkańców regionu 
południowego Podlasia, zorganizowany przez 
Fundację Grzegorza Biereckiego „Kocham Pod-
lasie”. Z tego względu w programie ANS organi-
zatorzy i prelegenci odnieśli się do wartości bli-
skich mieszkańcom regionu, uwzględniając jego 
specyfi kę, tradycję, kulturę i historię, czyli to, co 
składa się na tożsamość.
Omawiając sprawy ważne dla regionu, w dużej 
mierze praktyczne i konkretne, jak perspek-
tywy dla młodzieży, szanse rozwojowe rynku 
pracy, pomoc społeczna, czy funkcjonowanie 
samorządów, wykładowcy uwzględnili m.in. 
ważną na południowym Podlasiu rolę rodziny, 
stąd na z ajęciach ANS wiele miejsca zajęły in-
formacje o wsparciu dla rodzin. Jednym z nowa-
torskich pomysłów w tym względzie, na który 
zwróciła uwagę profesor Grażyna Ancyparo-
wicz, jest „uzawodowienie” matek pozostają-
cych z dziećmi w domu – w taki sposób, by za 
poświęcenie się obowiązkom macierzyńskim 
i trud wychowania kilkorga dzieci otrzymywały 
najniższą płacę krajową. Także inni wykladowcy 
ANS, m.in. dr Barbara Cioch, omawiając sprawy 
pomocy społecznej czy socjalnej w naszym re-
gionie, uwzgledniali sytuację, która jest zaprze-
czeniem pseudonowoczesnego modelu euro-

pejskiego (np. duńskiego, czy holenderskiego), 
polegającego na tym, że już nastolatkowie „wy-
chodzą” z domu idąc na tzw. własne utrzymanie 
i praktycznie zrywają więzi z rodzinami. W re-
gionie poludniowego Podlasia występuję od-
wrotność tej sytuacji i wciąż wiele jest domów 
czy gospodarstw, w których mieszkają rodziny 
kilkupokoleniowe, co w oczywisty sposob rzu-
tuje na charakter ewentualnej pomocy społecz-
nej czy socjalnej ze strony samorządów. Inny 
aspekt na zajęciach poruszył redaktor Michał 
Karnowski, który mówił o tym, jak ważne jest, 
by samorządowcy orientowali się w prawach 
i obowiązkach mediów, a co za tym idzie, mieli 
także wiedzę odnośnie swoich praw i obowiąz-
ków. Public relations – na co zwrócił uwagę Mi-
chał Karnowski – w otaczającej nas rzeczywisto-
ści częstokroć jest bardzo istotny i niejednokrot-
nie w sposób decydujący wpływa na bieg wielu 
wydarzeń. 
Kolejni z prelegentów, jak Michał Mulawa, Janusz 
Sewczak czy poseł Zbigniew Kuźmiuk informo-
wali m.in. o innych prawach samorządowców, 
którzy mają wiele możliwości działania i pozy-
skiwania środków zewnętrznych nawet przy nie-
chętnej im władzy – szkopuł tylko w tym, że czę-
sto o tym nie wiedzą. 
Kolejne dwie tury zajęć ANS odbędą sie w maju, 
po Świętach Wielkiej Nocy i kanonizacji Jana 
Pawła II, a jednym z tematów będą bardzo cie-
kawe i oczekiwane przez uczestników szkolenia 
z zakresu wizerunku i relacji z mediami. 

Wojciech Sumliński

Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

zterdzieści osiem miesięcy, 
dwieście osiem tygodni, tysiąc 
czterysta sześćdziesiąt jeden 
dni... Taka masa czasu minęła 

od 10 kwietnia 2010 r. Ciągle nie ma 
wraku samolotu ani czarnych skrzynek. 
Minister Spraw Zagranicznych pisze 
na twitterze: „Rosja nie zwraca nam 
wraku, a Ukrainie Krymu, okrętów etc. 
etc. Chyba będziemy musieli się przy-
zwyczaić, że taki to już kraj”.
Minister Spraw Zagranicznych!!! 
Prokuratura Generalna uważa, że 
możliwe jest zakończenie śledztwa 
w sprawie katastrofy smoleńskiej bez 
przekazania Polsce wraku Tu-154M 
i rejestratorów samolotu. 
Prokuratura Generalna Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej! 

Cztery lata
Tego typu sugestie pojawiają się 
w przestrzeni publicznej coraz czę-
ściej. Z opublikowanego kilka dni temu 
sondażu Homo Homini wynika, że 48 
procent Polaków uważa, iż przyczyn 
katastrofy do tej pory nie wyjaśniono, 
a prawie 30 procent twierdzi, że nie 
poznamy ich nigdy. Nigdy… 
Ludzie powoli się do tego 
przyzwyczajają. 
W tej sprawie nic nie jest normalne. 
Najbardziej zaś nienormalna jest nasza 
senna obojętność, jakby żywcem wyjęta 
z ostatnich scen „Wesela” Wyspiań-
skiego: chocholi taniec bez świadomości, 
bez woli, bez celu. 
„Można udawać, że Smoleńska nie 
było. Można w ogóle pomijać ten temat. 
Można przemilczać fakty, które nas 
wszystkich jako Polaków powinny palić 
wstydem jak żywym ogniem” – pisałem 
przed rokiem. 
Nic się nie zmieniło...

na zdrowy rozum

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

glądałem ostatnio film doku-
mentalny „Grecja czas 
wyrzeczeń”, emitowany przez 
Tv Biznes. Pokazywał on jak 
rząd grecki wpędził swoich 

obywateli w olbrzymi kryzys finan-
sowy i z zamożnych zrobił nędzarzy. 
Miasteczka greckie masowo wylud-
niają się, bo młodzi Grecy tracą pracę 
i emigrują do Australii w poszukiwaniu 
lepszego jutra. Ich rodzice mówią zaś, 
że Grecja cofnęła się do początku XX w. 
gdy była narodem emigrantów. Grecki 
rząd oszukał społeczeństwo, zatajając 
prawdziwe zadłużenie, które było dwu-
krotnie większe niż oficjalne. Po upadku 
rządu Grecy dowiedzieli się, że mają 
340 mld euro (ok. 1 bilion 400 miliar-
dów zł) zadłużenia, co de facto oznacza 

Śnięta ryba po grecku
bankructwo państwa. Ludzie masowo 
wyszli na ulicę, skandując pod adresem 
polityków hasło: złodzieje! Zadziwia 
nonszalancja, z jaką politycy wydawali 
pieniądze. Wszystkie obiekty, hale spor-
towe, stadiony, pływalnie, które zostały 
zbudowane z okazji Igrzysk Olimpijskich 
w 2000 r. są zamknięte i opuszczone. 
Ich roczny koszt utrzymania i zabezpie-
czenia to 50 mln euro. Koszt Igrzysk z 
planowanych 2 mld euro wzrósł do 9 
mld euro. Takie marnotrawstwo pienię-
dzy jest dziś dla ludzi żyjących na skraju 
nędzy niewyobrażalne. Obwiniają oni 
UE i banki za to, że mając świadomość 
faktu, iż Grecja już tonie, ciągle dotowali 
ją pożyczkami: aby utopić na dobre. Dziś 
sytuacja jest bez wyjścia. Aby utrzymać 
się na powierzchni Grecy muszą prze-
prowadzić program restrukturyzacji 
i sprzedać majątek o równowarto-
ści 50 mld euro. Obecnie największy 
grecki port –Pireus, gdzie znajduje się 

prosto z mostu

najważniejsze centrum przemysłowe 
tego kraju, został w połowie wydzierża-
wiony na 35 lat Chińczykom za kwotę 
4,5 mld euro (największa chińska inwe-
stycja w Europie). Nowi właściciele od 
razu zwolnili załogę i zatrudnili nowych 
pracowników. Tak Grecy stali się nie-
wolnikami we własnym kraju. Koszty 
społeczne kryzysu to m.in. wzrost ilości 
samobójstw i sprzedaży antydepre-
santów. Czy Polska jest tak daleko od 
Grecji? Nasz oficjalny dług to prawie 1 
bln zł. Rząd nie ma pieniędzy na opiekę 
nad dziećmi niepełnosprawnymi, a for-
suje organizację Igrzysk Olimpijskich 
w Krakowie. A co z samorządami? Prze-
cież tu również spotykamy wybujałe 
pomysły zadłużania się ponad miarę na 
kolejne kilkadziesiąt lat. Nikt nie zasta-
nawia się kto to spłaci. Żyjemy w bańce 
mydlanej , a wydaje nam się, że życie na 
kredyt trwa wiecznie. Obyśmy się o tym 
nie przekonali tak boleśnie jak Grecy. 

Profesor Grażyna Ancyparowicz, poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista Janusz Szewczak czy redaktor Michał Karnowski, 
to tylko niektórzy z wybitnych prelegentów, którzy dotąd wzięli udział w zajęciach Akademii Nowego Samorządu. Przed 
nami druga część spotkań ANS, w ramach których odbędą się szkolenia m.in. z zakresu wizerunku i relacji z mediami.

W pierwszym cyklu zajęć ANS udział wzięli wybitni eksperci i wielu mieszkańców naszego regionu

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 w

ła
sn

e

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 w

ła
sn

e
Fo

t. 
W

oj
ci

ec
h 

H
ry

nk
ie

w
ic

z

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
H

ry
nk

ie
w

ic
z



Tygodnik Podlaski
11 kwietnia 20148 historia

 partnerem rubryki są skok ubezpieczenia

NASI ŻOŁNIERZE
W WALKACH O GRANICE
Przy końcu wojny, kiedy wszystkie oddziały odpoczywały, to 9-ą dywizję piechoty, jako jedną z najpewniejszych, 
trzymałem jeszcze przez dwa lata na stopie wojennej, na kresach – marszałek Józef Piłsudski
podlasie

W tym roku minie setna rocznica wybu-
chu I wojny światowej. Jak każda z wo-
jen przyniosła śmierć, zniszczenia i cier-
pienia milionów ludzi. Dla Polaków była 
ona jednak wydarzeniem szczególnym. 
Ziściła się prośba Adam Mickiewicza, 
zawarta w Litanii Pielgrzymstwa: „O nie-
podległość, całość i wolność Ojczyzny 
naszej, prosimy Cię Panie”. Wojna zmie-
niła mapę świata, a Polska odzyskała nie-
podległość. Nie był to jednak czas, w któ-
rym przywróconą wolnością można było 
się cieszyć. Tej kruchej niepodległości 
należało bronić, w co zaangażowało się 
w całe społeczeństwo.
Polski czyn zbrojny rozpoczął się jeszcze 
przed wojną, w Drużynach Strzeleckich, 
Drużynach Bartoszowych i w Sokole.

Podlaski patriotyzm
Rok 1914 nie był dla Podlasia tak tra-
giczny, wobec świeżej jeszcze pamięci 
o nieszczęściach, które dotknęły nasz 
region w II połowie XIX wieku, jakich 
nie doznała chyba żadna z innych części 
Polski. Najpierw represje po powstaniu 
styczniowym, które dotknęły katolików 
z miast i wsi, a później 40-letnie prze-
śladowania unitów. Wschodnią część 
ziem między Wisłą a Bugiem wydzie-
lono i włączono bezpośrednio do Rosji, 
w ramach tzw. Chełmszczyzny. 
Ludność Podlasia znana była ze swego 
patriotyzmu. To tu najdłużej walczyli po-
wstańcy styczniowi, z księdzem Stanisła-
wem Brzóską na czele. Tu również bro-
nili się przed prześladowaniami i trwali 
unici.

Zapach Ojczyzny
Po wybuchu I wojny światowej nikt nie 
myślał o upadku zaborców. Walki toczyły 
się z dala od Podlasia. Jedynym wido-
mym znakiem wojny był pobór do armii 
oraz informacje o stratach. Sytuacja dia-
metralnie zmieniła się po przełamaniu 
frontu rosyjskiego pod Gorlicami. Rosja-
nie musieli wycofać się z ziem Królestwa 
Polskiego. Działania wojenne przesunęły 
się na wschód. W tym czasie przez na-
sze ziemie przeszli legioniści Piłsud-
skiego. Jakież było ich zdziwienie, gdy 
po raz pierwszy od przekroczenia gra-
nicy zaboru rosyjskiego usłyszeli, że są 
swoi, a Moskal to wróg. To – być może 
– wtedy zrodził się szacunek Marszałka 

Piłsudskiego do Podlasian. 
To właśnie tutaj po raz pierwszy legioni-
ści poczuli „zapach ojczyzny”. 
Niemcy, którzy weszli w miejsce wy-
cofujących się Rosjan, podzieli Podla-
sie. Jego zachodnia część włączona zo-
stała w skład Generalnego Gubernator-
stwa niemieckiego w Warszawie. Część 
wschodnia zaś weszła w skład okupacji 
wojskowej, z powodu bliskości twierdzy 
brzeskiej (część fortów koło Terespola).
Mieszkańcy Podlasia uczestniczyli 
w walkach na frontach Wielkiej Wojny. 
Ci, którzy pozostali, zaczęli tworzyć 
Polską Organizację Wojskową (POW). 
Rok 1918 nie był dla wschodniej części 
naszego regionu czasem wolności. Roz-
brajanie Niemców w całej Polsce odbyło 
się bez większych problemów. Podla-
sie musiało doświadczyć największych 
cierpień ze strony drugiego okupanta. 
Wyrazem tego są krwawe wydarzenia 
w Międzyrzecu oraz bitwa pod Kobyla-
nami, w której zginął kwiat młodzieży 
podlaskiej. Jej pomnikiem jest zbiorowy 
grób na cmentarzu parafi alnym w Białej 
Podlaskiej. 

Podlaskie Wojsko
Priorytetem państwa polskiego było 
wojsko. Bez niego utrzymanie kruchej 
niepodległości byłoby niemożliwe. For-
mowanie jednostek miało specyfi czny 
i  trudny charakter. Armia korzystała 
z generałów i ofi cerów państw zabor-
czych, jak i tych, którzy swoje szlify uzy-
skali w legionach. Podstawę tworzącej się 
armii stanowiły oddziały byłej armii au-
striackiej, żołnierze POW i Polskiej Siły 
Zbrojnej (Polnische Wermacht – for-
malnie dawni legioniści stanowiący ar-
mię „Królestwa Polskiego” za zgodą Mar-
szałka), do których dołączyła tzw. Armia 
Wielkopolska oraz „Błękitna Armia”, 
utworzona we Francji przez gen. Hallera. 
Zapotrzebowanie na linii frontu powo-
dowało, że tworzono szybko niewiel-
kie oddziały i przewożono je w miej-
sca, gdzie toczyły się działania wojenne. 
Najpierw formowano bataliony, łączone 
później w pułki i dywizje. Nasza podlaska 
dywizją otrzymała numer 9. Składała się, 
zgodnie z ówczesną strukturą, z 2 brygad 
po dwa pułki każda. Były to: 15 pułk pie-
choty, 22 pp., 34 pp., 35 pp. oraz 9 pułk 
artylerii pieszej 
Każdy z  nich miał inny rodowód. 15 
pułk powstał w Bochni na bazie wojsk 

austriackich. W skład 22 pp. i 34 pp. we-
szli żołnierze POW, Polskiej Siły Zbroj-
nej i młodzież podlaska. 35 pp. powstał 
na południowej Lubelszczyźnie jako 
Chełmski Pułk Piechoty. 
Pierwotnie pułki nie stanowiły jednolitej 
siły. Dwa z nich: 22 pp. i 34 pp. stały na 
linii demarkacyjnej Kostomłoty – Koża-
nowka – Małaszewicze – Nepale i wzdłuż 
Bugu do Pratulina i Janowa. 
Pod Kobylanami doszło do pierwszego 
starcia z Niemcami. Polacy wycofali się, 
ponosząc straty. Był to pierwszy chrzest 
bojowy naszych oddziałów. Pamiątką jest 
wspomniana mogiła w Białej Podlaskiej. 

Grupa Poleska
Po wycofaniu się Niemców nasze 
odziały przesunęły się na Polesie. 
W  czerwcu 1919 roku połączono je 
w dywizję pod dowództwem gen. An-
toniego Listowskiego. Jednostka ta 
z racji zajmowanego terenu prowadziła 
dosyć specyfi czną wojnę. Polesie było 
obszarem bagien. Głównymi szlakami 
komunikacyjnymi były rzeki i szcząt-
kowe linie kolejowe. W walkach z Ro-
sjanami zdobyto takie miasta jak Janów 
Poleski, Pińsk i Łuniniec. Ta błotna czy 
bagienna wojna trwała przez cały rok 
1919 aż do marca 1920 roku, kiedy to od-
działy 9 dywizji w ramach operacji ki-
jowskiej jako pierwsze uderzyły na Mo-
zyr i Kalenkowicze, opanowując węzły 
drogowe i kolejowe. Wraz z ofensywą 
kijowską dywizja opanowała Czarno-
byl i Rzeczycę, osiągając linię Dniepru. 
Zmiana sytuacji na froncie, związana 
z ofensywą Tuchaczewskiego na Biało-
rusi spowodowała, że oddziały, mimo że 
nie poniosły klęski, musiały stopniowo 
wycofywać się z zajmowanych pozycji. 
Po osiągnięciu Pińska część oddziałów 
(34 i 35 pp.) przerzucono decyzją Mar-
szałka jako odwód w okolice Grodna, 
gdzie wspólnie z 41 pp. starły się z Kor-
pusem Konnym Gaj Chana. Pozostałe 
oddziały dywizji po walkach nad Sty-
rem cofały się na zachód. 

W Bitwie Warszawskiej 
i Bitwie nad Bugiem
Pułki walczące pod Grodnem, wycofały 
się w kierunku na Sokółkę, gdzie rozbity 
został 34 pp., pozostało z niego tylko 300 
żołnierzy. 
Pułk ten przeniesiono do Pabianic 
w celu reorganizacji. Pozostałe oddziały, 

wzmocnione 41 pp., przerzucono w oko-
lice Modlina. Walczyły w obronie stolicy, 
gdzie pod Radzyminem powstrzymane 
zostało natarcie sowieckie. Tu należałoby 
wspomnieć, że oddziały zapasowe 34 pp. 
stoczyły bój o Białą Podlaską w ramach 
Bitwy nad Bugiem. Batalion zapasowy 
bronił miasta przed natarciem sowiec-
kim od strony Klukówki (Białka Kozula). 
Dywizja naciera w kierunku na Nasielsk 
i Mławę, osiągając granicę z Niemcami, 
po czym zostaje przerzucona w okolice 
Chełma, zagrożonego przez sowiecką 
Armię Konną Budionnego. Tam nasze 
oddziały wizytował Józef Piłsudski.
Zadaniem dywizji było oczyszczenie te-
renu z wojsk sowieckich, co wykonano 
zajmując Hrubieszów i Horodła. Odziały 
dywizji przeszły do natarcia i po krwa-
wych potyczkach sforsowały rzekę Bug, 
opanowując Włodzimierz Wołyński. Nie 
był to jednak koniec jej epopei 
Ponownie przerzucona na północ zo-
stała podzielona na dwie części. 15 pp. 
i 35 pp. utworzyły kordon ochronny na 
granicy polsko – litewskiej. 22 pp. zaś 
oraz zreorganizowany 34 pp. „zbunto-
wały się” i ruszyły w składzie wojsk gen. 
Żeligowskiego na Wilno. Pułki te two-
rzyły tzw. Mereczańską Brygadę, wcho-
dzącą w skład wojsk nowo utworzonego 
państwa – Litwy Środkowej. Te zdyscy-
plinowane odziały, przerzucane w rejony 
zapalne, przyczyniły się do sukcesu Żeli-
gowskiego. Po zawieszeniu broni z Litwą 
9 dywizja ponownie została połączona. 
Jej odziały nie wróciły jednak od razu na 

macierzyste Podlasie. 

Jedna z najpewniejszych 
Jako jedyna dywizja, nawet po zawiesze-
niu broni, nie została zdemobilizowana. 
Rozlokowana w okolicach Mołodeczna, 
w tzw. Korytarzu Łotewskim, pilnowała 
pokoju w tej części kraju. 
Tu doszło do wydarzenia bez prece-
densu. 4 grudnia 1920 roku sztandary 
wszystkich czterech pułków zostały ude-
korowane najwyższym odznaczeniem 
wojskowym – krzyżem Virtuti Militari. 
Tylko dwie dywizje dostąpiły podobnego 
zaszczytu: 1 Dywizja Legionów i 14 Dywi-
zja Poznańskiej. 
Epilogiem niech będą słowa Naczelnego 
Wodza, Marszałka Józefa Piłsudskiego: 
„Przy końcu wojny, kiedy wszystkie od-
działy odpoczywały, to 9-ą dywizję pie-
choty, jako jedną z najpewniejszych, trzy-
małem jeszcze przez dwa lata na stopie 
wojennej na kresach… Jestem wodzem, 
który nakłada obowiązki na tych, któ-
rych kocha, a to dowód,że was kocham. 
Wy Podlasiacy potrafi cie obowiązki na 
was nałożone wykonać, więc niech żyje 
Ziemia Podlaska…” (Kowalczewski Bro-
nisław, Zarys Historii 22-go Pułku Pie-
choty, Warszawa 1930). 
Pamiętajmy o tych słowach, stając przy 
mogiłach i pomnikach naszych podla-
skich żołnierzy. 

Wojciech Łocheński
Zdjęcie: Ze zbiorów Muzeum 

Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej

15 XII 1918 r. – Żołnierze 34 pułku piechoty w Twierdzy Dęblin



Cytrynowiec Babci Mirki
To przepis sprawdzony, ciasto wykonuje Babcia Mirka od wielu już lat. Ciężko było przekonać ją, by przekazała swoją recepturę następnemu pokoleniu, 

dlatego trzeba koniecznie wypróbować ten przepis. 

Najlepsza babka cytrynowa, jaką kiedykolwiek jedliście. 

Składniki:
� 250 g mąki

� 250 g cukru

� 200 g masła roślinnego

� 4 jajka

� skórka otarta z 1 cytryny

� 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Lukier:
� szklanka cukru pudru

� sok z 1/2 cytryny

Cytrynowiec krok po kroku:
Masło rozpuścić delikatnie w rondelku, aby nie 

zagrzało się zbyt mocno. Białka oddzielić od 

żółtek. Do żółtek dodać cukier i miksować, aż 

masa będzie jasna. Dodać do masy żółtkowej 

roztopione masło, mąkę, proszek do piecze-

nia, skórkę z cytryny otartą na tarce o małych 

oczkach i zmiksować na gładką masę. Pianę 

ubić na sztywno, następnie dodać do reszty cia-

sta i wymieszać dość wolno. Foremka może być 

okrągła z kominem (np. 26 cm średnicy), można 

też użyć takiej bez komina, np. o średnicy ok. 24 

cm, ciasto wyjdzie niskie. Posmarować formę 

dokładnie masłem, następnie wlać ciasto. Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika na 40 minut. Po upieczeniu ciasto wyjąć z piecyka i odstawić, by 

ostygło – wtedy łatwiej odchodzi od foremki. Cytrynowiec najlepszy jest z polewą lukrową, której wykonanie jest proste. Wystarczy wycisnąć sok z cy-

tryny i wymieszać z cukrem pudrem na gładki lukier. Zastyga szybko, więc w zasadzie zaraz po polukrowaniu można kroić i degustować. 

Smacznego!
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krzyżówka  partnerem krzyżówki są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes t. I
Kompletna edycja przygód najsłynniej-
szego detektywa wszechczasów, z ory-
ginalnymi ilustracjami Sidneya Pageta! 
Nowe, ekskluzywne wydanie w 3-tomach. 
Nowe tłumaczenie! Pierwszy tom zawiera 
trzy spośród wielu zagadek, rozwiązanych 
przez Sherlocka Holmesa.
STUDIUM W SZKARŁACIE
Doktor Watson i Sherlock Holmes, po 
raz pierwszy razem w akcji, rozwikłują 
zagadkę dwóch niezwykłych zbrodni 
w Londynie. 
ZNAK CZTERECH
Leniwe życie przy Baker Street przerywa 
przybycie pięknej, młodej kobieta, która 
prosi o odnalezienie zaginionego dziesięć 
lat wcześniej ojca. Błahe z pozoru zlecenie 
staje się śmiertelnie niebezpieczne…
PIES BASKERVILLE’ÓW
Sherlock Holmes i doktor Watson na tro-
pie tajemniczych zabójstw w rodzie Ba-
skerville’ów. Według legendy na przedsta-
wicielach tej rodziny ciąży klątwa, która 
jest skutkiem zbrodni i gwałtów, jakich 
dopuścił się jeden z protoplastów rodu, 
sir Hugon…

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę 
na wygranie „Sherlock Holmes” – Arthura 
Conana Doyle, wystarczy wysłać SMS-ową 
odpowiedź na pytanie: Kto jest wiernym 
przyjacielem i kompanem przygód Sher-
locka Holmesa opisanym w książce pt. 

Książka dla Czytelnika

„Sherlock Holmes”? 
a) Doktor Watson
b) Doktor Mortimer
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpzysk.X gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y czekamy od 11 kwietnia do 16 
kwietnia do godz. 15.59. Wygrywają dwie pierwsze osoby, które 
w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione powy-
żej. O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Jak nie wydać za dużo 
na świąteczne zakupy
porady

Święta Wielkanocne zbliżają się dużymi kro-

kami, a przed nami ostatni tydzień robienia 

porządków domowych i przygotowywania po-

traw świątecznych. Zdarza się jednak, że wiele 

osób w natłoku obowiązków nie zastanawia 

się nad tym, co i za ile kupuje. Po Świętach zaś 

okazuje się, że produkty żywnościowe zostały 

zakupione w nadmiarze i część z nich trafi a 

do kosza. Co zatem zrobić, żeby Święta nie po-

chłonęły dużej części naszego budżetu, a za-

razem spełniły nasze oczekiwania? 

Na początku najlepiej stworzyć sobie jasny 

plan działania, określić kiedy chcemy się za-

jąć porządkami domowymi, a kiedy będziemy 

mieli czas na zrobienie zakupów. Zanim jed-

nak udamy się do sklepu, powinniśmy zasta-

nowić się jakie potrawy chcemy przygotować 

na Święta i jakie produkty będą nam do tego 

potrzebne. Następnie powinniśmy sporządzić 

listę zakupów, zwłaszcza jeśli chodzi o żyw-

ność, na pewno zajmie nam to trochę czasu, 

jednak pozwoli ograniczyć zakupy tylko do 

tych produktów, których potrzebujemy. Z całą 

pewnością nasz budżet domowy na tym zy-

ska. Sporządzanie listy zakupów ma też wiele 

innych zalet i – wbrew pozorom – pozwoli 

skrócić czas spędzony w sklepie, gdyż zamiast 

krążyć między półkami, skoncentrujemy się 

na wyborze planowanych produktów. Dzięki 

temu będziemy mogli więcej czasu i uwagi po-

święcić na porównywanie cen, bo zdarza się, 

że niektóre rzeczy mają swoje ponad dwukrot-

nie tańsze odpowiedniki. 

Należy pamiętać też, że przed Świętami ceny 

niektórych produktów rosną, a w sklepach na 

każdym kroku jesteśmy kuszeni różnymi pro-

mocjami i obniżkami. 

Jeśli jednak będziemy kierować się tym tylko, 

co mamy zapisane na liście zaplanowanych 

zakupów, nie ulegniemy pułapkom nabycia 

czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy i 

gdyby nie napis „promocja”, to pewnie w ogóle 

byśmy na te wiktuały nie zwrócili uwagi. 

W okresie przedświątecznym większość z nas 

zazwyczaj kupuje zbyt dużo. Wcześniejsze za-

planowanie wydatków uchroni nas przed wy-

rzucaniem żywności, a zaoszczędzone w ten 

sposób pieniądze pozwoli przeznaczyć na coś 

innego. 

Warto również pamiętać o tym, że płacąc 

kartą zawsze jesteśmy skorzy więcej wyda-

wać, dlatego powinniśmy tego unikać, a na 

zakupy zabierać tylko ograniczoną ilość go-

tówki. 
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POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30agd/rtv

ZEPSUTY sprzęt AGD RTV przyjmę nieodpłatnie, Tel. 
513 339 241

budowlane
BUDOWA budynków mieszkalnych, inwentarskich 
pokrycia dachowe tanio, szybko, solidnie, Tel. 516 288 
042

WYCIĄGARKA budowlana, ręczna, duża, bale topol 26 
szt 3 x 0,44 x 0,08 m, bale dab13 szt 3x 0,24 x 0,08 m, 
spawarka transf-elektrod. 50-250A, maszyna-ciecia-
-metal, Tel. 532 078 782

DESKI 40 mm bale 80 sosna sezonowane tanio, Tel. 
513 859 149

matrymonialne
31 lat rencista z Terespola pozna panią na początek sms 
519 568 501

meble

Z PRYWATNEGO DOMU
KOMODY, WITRYNY DĘBOWE, KANAPA SKÓRZANA 

DĘBOWA ZIELONA I FOTELE, ŁAWY DĘBOWE, 
ZEGARY DĘBOWE WISZĄCE NIEMIECKIE BIJĄCE, 

KRZESŁA,STOŁY DĘBOWE ROZKŁADANE,KANAPA 
WELUROWA DĘBOWA I FOTELE PIKOWANE, 
ŻYRANDOLE,AMFORY MOSIĘŻNE, LAMPKI 

NOCNE, MASZYNA DO SZYCIA NOWA 
ELEKTRYCZNA WALIZKOWA

CENY OKAZJONALNE
TEL. 791 919 914

18
8

4

Tygodnik Podlaski
11 kwietnia 201410 ogłoszenia drobne Wejdź na stronę www.tygodnikpodlaski.pl i zamieść swoje ogłoszenie w Internecie

KURSY 60 GODZ.
NA LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB 

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
 WYMÓG ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

NOWOŚĆ, PROMOCJA 
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL
19
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KURSY, SEMINARIA:
KOSZTY BUDOWY BUDYNKÓW 

ENERGOOSZCZĘDNYCH, 
TERMOWIZJA, DORADCA 

ENERGETYCZNY – NOWOŚĆ
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL
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Daiglob Finance

www.daiglob.pl

nauka SPRZEDAM tanio działka rolna przy trasie w Styrzyńcu, 
Tel. 502 189 173

DOM murowany w Międzyrzecu Podl. sprzedam cena 
przystępna Tel. 389 373 362

DOM w Żabcach (przy E-30, 6 km od Międzyrzeca 
Podlaskiego), Tel. 504 810 564

KAWALERKA w Międzyrzecu 24 m2 po remoncie, II 
piętro, c. 80 tys., Tel. 608 477 405

SPRZEDAM działkę budowlaną w Białej Podl. pow. 
854 m2 przy Al. Jana Pawła blisko ul. Francuskiej, 
wszystkie media, ogrodzona, bardzo dobra lokalizacja, 
Tel. 83 342 60 49

SPRZEDAM ogródek działkowy przy ul. Borowej 
w Białej Podlaskiej, Tel. 500 899 288 

rolnicze
OFERUJEMY przemiał własnej pszenicy na mąkę, Tel. 
604 543 724

AGREGAT uprawowy 3,6m hydraulicznie rozkładany 
5700 zł, Tel. 501 039 429

SPRZEDAM siewnik robiony, kultywator robiony, stan 
bdb, Parczew, Tel. 507 225 906

FELGA przyczep 8otwor-2szt,beczka 600L 200L,ko-
paczka ciag. ziemniak, os kola dyszel wozu, wózek 
ciagn,krajzega230V,pila tarcz86/4/0.5cm8x5zebow, 
Tel. 532 078 782

SPRZEDAM siano 2013 i słomę bele, Tel. 668 447 
381 

SPRZEDAM proso, Tel. 508 839 890

różne
SPRZEDAM 2 balony na wino 20 l., Tel. 515 787 830

SPRZEDAM wagę gospodarcze, Tel. 699 920 896 

SPRZEDAM, łuparkę do drewna krajzegę z 
silnikiem, tokarkę do metalu, WC na budowę, Tel. 
504 354 798

SPRZEDAŻ wiejskich jajek. Parczew i okolice.60 gr. 
Możliwość dowiezienia, Tel. 601 881 839

SZAMBA betonowe, wodoszczelne, od producenta, 
pojemność od 4m3 do 12m3, montaż gratis, transport 
hds cały kraj, cena od 900 zł, Tel. 503 617 335

SPRZEDAM koło od żelaźniaka, stan idealny, zabytek, 
150 zł, Tel. 699 920 896

SPRZEDAM wypoczynek skórzany używany, Tel. 
504 249 682

usługi
ODSZKODOWANIA dla osób poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy itp. 
Bez opłat wstępnych. Biała Podlaska, Tel. 512 997 664

POŻYCZKA na Święta szybko i bezpiecznie, Tel. 
536 274 568

CENTRUM odszkodowań, profesjonalne dochodzenie 
roszczeń za wypadki komunikacyjne, w pracy i rolnic-
twie. Biała Podlaska Plac Wolności 12 tel. 730 126 444 
www.centrum-odszkodowan.org.pl. 506 373 338

MOSKITIERY, tanio, Tel. 603 806 939

CYKLINOWANIE starych podłóg wyprawa i montaż 
schodów i szalówki, Tel. 663 232 581

WYKONAM przyłącze wod-kan, oczyszczalnie przy-
domowe, odwodnienie terenu i budynków (drenaż), 
szambo, przewiert pod drogami, przepusty. Radzyń, 
Tel. 505 114 060

MUROWANIE domów, budynków gospodarczych, tyn-
ki, ogrodzenia: klinkierowe, bloczek, siatka ,podbitki: 
pcv, drewniane ,malowanie, Tel. 505 343 483

zdrowie
PROFESOR Medycyny Tybetańskiej z W-wy, lek. 
med. skuteczne leczenie, irydolog, rewelacyjne zioła nieruchomość wynajmę

WYNAJMĘ pokój w bloku obok PSW, Tel. 504 578 976

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM działkę budowlana w Białej Podl. ul. 
Grodzickiego. 1077 m2 na nowym osiedlu, spokojna 
okolica, blisko do szkoły, przedszkola, kościoła, sklepu, 
Tel. 83 343 57 58

SPRZEDAJĘ gospodarkę 2 36 pilnie, Tel. 537 478 471

z Tybetu. rejestracja 507 822 928

HEMOROIDY aparatem «Hemoron» bez bólu, 
skutecznie, nieoperacyjnie lek. med. I. Wysocka www.
med-kom.eu inf: 507 822 928

BADANIA komputerowe całego organizmu – lekarz, 
testy alergiczne dzieciom i dorosłym, odczulanie na-
tychmiast! www.med-kom.eu rejestracja 507 822 928

zwierzęta
ZNALEZIONO kundelka, kolor biały, w lesie pod Biała 
Podlaską. Znalazca szuka właściciela lub osobę, która 
przygarnie. Szczegóły pod numerem telefonu: 505 836 
020

Ogłoszenie drobne w Tygodniku Podlaskim.
To proste. Teraz wystarczy wysłać SMS.

Drodzy Czytelnicy! Już mogą Państwo szybciej i łatwiej nadać ogłoszenie drobne, które ukaże się w Tygodniku Podlaskim, największym piśmie 
południowego Podlasia. Do tej pory, by zamieścić ogłoszenie w gazecie, trzeba było wyciąć kupon, wpisać odręcznie treść anonsu i dostarczyć go 

do redakcji. Teraz sprawa będzie znacznie prostsza – wystarczy wysłać SMS. Oprócz wygody zyskujemy także pewność, że nasze ogłoszenie ukaże się 
w gazecie. Nowe zasady nadawania ogłoszeń drobnych obowiązują od 15 listopada. 

1. Co wpisać w SMS-ie?
SMS musi składać się z czterech części: prefi ksu, 
nazwy rubryki, w której umieszczone ma być ogło-
szenie, treści ogłoszenia oraz numeru telefonu 
osoby nadającej ogłoszenie. Prefi ks zawsze jest 
ten sam – tpo. Należy po nim postawić kropkę. Po-
tem trzeba wpisać symbol rubryki, do której ma 
trafi ć ogłoszenie, i ponownie postawić kropkę. Te-
raz wpisujemy treść naszego ogłoszenia i znów sta-
wiamy kropkę. Ostatnią czynnością jest wpisanie 
własnego numeru telefonu (na niego będą dzwonić 
ludzie w odpowiedzi na ogłoszenie). Jeśli w SMS-ie 
nie zostanie wpisany numer osoby nadającej ogło-
szenie, w gazecie pojawi się ono z numerem tele-
fonu, z którego została wysłana wiadomość. Po nu-
merze telefonu nie stawiamy już kropki. UWAGA! 
Nie używamy polskich znaków diakrytycznych, czyli 
liter ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Zamiast pisać „łódka” pi-
szemy więc „lodka” itd. 

2. Jak umieścić ogłoszenie 
w odpowiedniej rubryce?
Każda rubryka ogłoszeniowa w gazecie ma swoją na-
zwę, a do tej z kolei przyporządkowany jest odpowiedni 
symbol, który trzeba wpisać w SMS-ie. Na przykład: je-
śli chcemy, by nasze ogłoszenie zamieszczone zostało 
w rubryce BUDOWLANE w SMS-ie wpisujemy literę „b”. 
Jeśli chcemy nadać ogłoszenie motoryzacyjne, wpisu-
jemy litery „mo”. Oto pełen spis nazw rubryk i odpo-
wiadających im symboli, które trzeba wpisać w SMS-ie:
a – AGD
b – BUDOWALNE
k – KSIĄŻKI
ma – MATRYMONIALNE
me – MEBLE
mo – MOTORYZACJA
n – NAUKA
nk – NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
nw – NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

ns – NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
op – ODDAM-PRZYJMĘ
o – ODZIEŻ
pp – PRACA PODEJMĘ
pz – PRACA ZATRUDNIĘ
rl – ROLNICZE
rz – RÓŻNE
u – USŁUGI
zd – ZDROWIE
zw – ZWIERZĘTA
Przykładowy SMS dotyczący sprzedaży nieruchomo-

ści powinien więc wyglądać w następujący sposób:
tpo.ns.Dom o powierzchni 120 metrow w centrum 

Parczewa okazyjnie sprzedam.660125XXX

3. Pod jaki numer wysłać SMS?
Po wpisaniu zgodnie z opisanymi powyżej zasadami 
ogłoszenia w treść SMS-a należy wysłać go pod nu-
mer 73601. Jeśli wszystko jest w porządku, dostajemy 

SMS z potwierdzeniem przyjęcia ogłoszenia. Oznacza to, 
że ukaże się ono w gazecie. Jeśli SMS z ogłoszeniem wpi-
sany został w nieodpowiedni sposób (na przykład bra-
kowało prefi ksu), również dostaniemy SMS z informacją 
o błędzie. Takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane. 

4. Kiedy ukaże się moje ogłoszenie?
Ogłoszenia przesłane do wtorku do godziny 16 zo-
staną opublikowane w najbliższym numerze Tygo-
dnika Podlaskiego, a więc w piątek. Jeśli wyślemy 
SMS po tym terminie (na przykład we środę), ogło-
szenie ukaże się w następnym wydaniu.

5. Ile to kosztuje?
Wysłanie SMS-a o długości do 160 znaków kosztuje 
3,69 zł (3 złote plus 23 procent VAT). W liczbę 160 zna-
ków wliczają się znaki użyte do wpisania prefi ksu, na-
zwy rubryki, treści anonsu i numeru telefonu, a także 
kropki i spacje (przerwy między wyrazami). 



Piotr Frankowski okazał się najlepszym brydżystą Białej Podlaskiej w roku 2013

SŁAWOMIR 
BODASIŃSKI 
(trener AZS AWF 
Biała Podlaska)

 – Co do sobotniego 
meczu – to bardzo do-

brze się złożyło, że na fi niszu ligi od-
będzie się pojedynek dwóch ekip wal-
czących o awans. Nie lada to gratka 
dla kibiców, których zapewne wielu 
przyjdzie w sobotę do halę przy ul. 
Marusarza. My spokojnie czekamy 
na mecz. Wszyscy w ekipie są zdrowi 
i w pełnej dyspozycji. Powinniśmy 
wygrać. Pamiętać jednak trzeba, że 
to sport. Co do historii spotkań AZS-
-u z Warszawianką: od pierwszych 
zwycięstw nad tą właśnie ekipą na-
bieraliśmy pewności, że możemy wy-
grać z każdym.
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raca z młodzieżą w sporcie 
to złożony i skomplikowany 
proces, którego celem jest 
wyszkolenie zawodników, 

Wyszkolić, a nie – szkolić
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

którzy będą uprawiali sport wyczy-
nowy. Stąd na całym świecie ocenia się 
pracę z młodzieżą, na podstawie wyni-
ków osiąganych przez wychowanków 
danego trenera w wieku seniorskim, 
a nie juniorskim. Jest też drugi aspekt 
tej pracy o którym nieraz wspominałem, 
czyli wychowanie. Dziś jednak skupić 

okiem dziennikarza

chciałbym się na wyszkoleniu właśnie. 
Byłem niegdyś świadkiem rozmowy, 
w której jeden z bialskich trenerów chwa-
lił się szkoleniem swoich juniorów. Na co 
jeden ze sponsorów odpowiedział: wolał-
bym byś ich wyszkolił niż szkolił. Chwała 
owemu sponsorowi, bo wiedział o co cho-
dzi, czego trener zdawał się nie rozumieć.

piłka ręczna

Już w  najbliższą sobotę w  hali przy 
ulicy Marusarza dojdzie do pojedynku 
na szczycie II ligi grupy III piłki ręcz-
nej mężczyzn pomiędzy bialskim AZS 
AWF a stołeczną Warszawianką. Remis 
lub wygrana gospodarzy w tym spotka-
niu gwarantuje im po – roku przerwy – 
powrót do I ligi. 
Gdyby akademicy przegrali, będę mieli 
jeszcze punkt przewagi nad rywalem 

z Warszawy i w swym ostatnim poje-
dynku ligowym w tym sezonie mu-
sieliby wygrać w Łodzi z tamtejszym 
ChKS-em. Wszyscy jednak w grodzie 
nad Krzną mają nadzieję, że rozstrzy-
gnięcie zapadnie już w sobotę. Poje-
dynki z Warszawianką bialskiego AZS 
mają swój smaczek. Warto podkreślić, 
że Jarosław Cieślikowski – ojciec naj-
większych sukcesów naszych szczy-
piornistów – zanim trafi ł do Białej Pod-
laskiej, był trenerem Warszawianki. 

WARSZAWIANKA 
NA ROZKŁADZIE

Kross Maraton

Międzyrzec górą!

Tuczna i „Trójka” poza konkurencją

Bialczanie przed 
Międzyrzecem i Okrzeją

Wyniki ligowych pojedynków z Warszawianką:
1998-1999 ekstraklasa
AZS AWF – Warszawianka 27:21 AZS AWF – Warszawianka 29:33
Warszawianka – AZS AWF 26:28 Warszawianka – AZS AWF 30:28
1999-2000 ekstraklasa
Warszawianka – AZS AWF 30:26 AZS AWF – Warszawianka 31:31
2000-2001 ekstraklasa
AZS AWF – Warszawianka 26:24  Warszawianka – AZS AWF 29:19
2003-2004 ekstraklasa
AZS AWF – Warszawianka 21:38  Warszawianka – AZS AWF 42:19
2013-2014 II liga
Warszawianka – AZS AWF 27:25 AZS AWF – Warszawianka ???

Grający zaś najpierw w naszym zespole 
Marcin Wichary i Łukasz Czertowicz 
swoje kariery kontynuowali właśnie 
w Warszawiance. 

sport szkolny

Wygraną uczennic z SP w Tucznej za-
kończył się fi nał powiatu Biała Pod-
laska w mini piłce ręcznej w ramach 
Igrzysk Młodzieży szkolnej. Zwycię-
ski zespół zagrał w składzie: Gabriela 
Olędzka, Dominika Matysiuk, Martyna 
Zalewska, Julia Domańska, Marta Ja-
rocka, Kinga Nieścioruk, Paulina Po-
pielnicka, Natalia Moszkowska, Agata 
Lipka, Paulina Lipka, Gabriela Żukow-
ska. Kolejne miejsca zajęły SP z Kodnia 
i Sławacinka. 
W  finale miejskim Białej Podlaskiej 
najlepszymi okazały się uczennice SP 
3 w składzie: Diana Melańczuk, Julia 
Tymoszuk, Justyna Jarmoszewska, Ju-
lia Romaniuk, Klaudia Stefanicka, Wik-
toria Wdowiak, Klaudia Zdjączkowska, 
Dominika Czarna, Kinga Bylina, Nata-

lia Pińczuk, Ola Polak, Natalia Dzięcioł, 
Magda Trela, Patrycja Sucharzewska. 

Zawodniczki „Trójki” wyprzedziły SP 
5 i SP 2.

Piłkarki ręczne z Tucznej

sport szkolny

W Parczewie odbył się fi nał rejonowy 
Gimnazjady w siatkówce chłopców. 
Wygrali go uczniowie PGm 5 Biała Pod-
laska w składzie: Konrad Wągrocki, Ad-
rian Kupiński, Mateusz Nestoruk, Nor-

bert Olesiejuk, Paweł Derko, Krystian 
Skakun, Grzegorz Duluk, Jakub Wą-
grocki, Karol Derko, Michał Święto-
chowski, Andrzej Niewęgłowski, Mi-
chał Arseniuk. Kolejne miejsce zajęły 
Gimnazjum Sportowe Międzyrzec Pod-
laski i Gm Okrzeja.

Siatkarze z bialskiego gimnazjum numer pięć

sport szkolny

W Międzyrzecu Podlaskim odbył się fi -
nał powiatu bialskiego w koszykówce 
chłopców w ramach Licealiady. Wygrali 
zawodnicy międzyrzeckiego LO, któ-
rzy wyprzedzili ZS Małaszewicze i ZSP 

Międzyrzec Podlaski. Zwycięski zespół 
wystąpił w składzie: Dominik Marczuk, 
Filip Kwaśniewski, Piotr Wojtczuk, Ra-
fał Mironiuk, Karol Zacharuk, Łukasz 
Smal, Piotr Nowosz, Jakub Jakubowicz, 
Rafał Wierzbicki, Hubert Sobowicz, 
Robert Kurczyński.

Zwycięscy licealiści

biegi

Po raz drugi rozegrano Międzynaro-
dowy Kross Maraton Jana Kulbaczyń-
skiego po Ziemi Kodeńskiej i Piszczac-
kiej. W zwodach udział wzięło 50 bie-
gaczy z Polski i Białorusi. Zwyciężył 
Marcin Olek (Siedlce), wyprzedzając 
Ireneusza Wojciechowskiego (Grójec) 
i Radosława Zgieda (Siemiatycze). 
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na boisku  partnerem rubryki są kasy stefczyka
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piłka nożna

Bez wygranej zakończyli miniony week-
end nasi piłkarze. Jeden punkt wywal-
czyły Orlęta Radzyń Podlaski, dwie wy-
sokie zanotowały drużyny Podlasia oraz 
Lutni. Orlęta Radzyń Podlaski tylko zre-
misowały u siebie z Tomasovią Toma-
szów Lubelski 1:1. W 87 minucie po pięk-
nej bramce z rzutu wolnego Jewgienija 
Chorolskiego gospodarze objęli prowa-

REMIS I DWIE 
PORAŻKI

Orlęta Radzyń Podlaski – Tomasovia Tomaszów Lubelski 

1:1 (0:0)
Bramki: Chorolski 87 – Żurawski 91

Orlęta: Wasiluk – Leszkiewicz, Kazubski, Ła-

komy, Chorolski, Ptaszyński, Tymosiak, Pliszka 

(74 Kot), Struk (84 Samociuk), Zmorzyński, 

Oziemczuk (89 Król)

ę

1. Resovia 20 40 44-17

2. Jarosław 19 39 24-8

3. Orlęta 20 38 31-19

4. Stal K. 20 37 39-27

5. Tomasovia 20 34 28-18

6. Sokół 20 32 32-21

7. Avia 19 31 33-22

8. Izolator 20 30 40-30

9. Karpaty 20 29 30-22

10. Chełmianka 20 27 25-25

11. Orzeł 20 27 24-35

12. Lublinianka 20 23 24-27

13. Hetman 19 20 21-40

14. Stal S. 20 20 17-31

15. Podlasie 20 19 16-36

16. Polonia 19 17 22-34

17. Omega 20 5 11-49

iii liga
21. kolejka:
Chełmianka – Lublinianka 0:1
Stal K. – Orzeł 3:0
Resovia – Podlasie 4:0
Orlęta – Tomasovia 1:1
Omega – Hetman 3:2
Sokół – Jarosław 1:1
Polonia – Izolator 0:1
Stal S. – Karpaty 0:2

W Radzyniu bramki padły w końcówce meczu

Piłkarski weekend
piłka nożna

W przyszłym tygodniu do gry wracają 
piłkarki AZS PSW. Podlasie Biała Pod-
laska zagra przed własną publicznością, 
Orlęta Radzyń Podlaski i Lutnia Piszczac 
rozegrają mecze na wyjeździe. 

Spotkanie outsiderów
W pierwszej wiosennej kolejce ekstraligi 
kobiet przedostatni w tabeli AZS PSW 
Biała Podlaska zagra z ostatnim Gole-
mem Częstochowa. To bardzo ważny 
mecz dla dalszego układu tabeli. Ewen-
tualna wygrana bialczanek daje im duże 
szanse na walkę o wyższe cele niż tylko 
byt w lidze. Strata punktów może ich sy-
tuację bardzo skomplikować.
Nasz typ: AZS wygra. 

Jadą do Zamościa
W sobotę o godz. 16 w Zamościu Orlęta 
Radzyń Podlaski zmierzą się z miejsco-
wym Hetmanem. 
– Nie będę ukrywał, że jesteśmy fawo-
rytem tego meczu – powiedział trener 
Orląt Damian Panek. – Do gry wracają 
po pauzie za kartki Rafał Borysiuk i Ad-
rian Zarzecki. Do końca kwietnia wyłą-
czony jest z gry Wojciech Hołoweńko. 
Nie martwię się tym jednak, bo mamy 
wartościową ławkę. 
Nasz typ: Remis. 

i o punkty może być bardzo ciężko. 
– W każdym meczu gramy o zwycię-
stwo, to naturalne. Potrzebujemy punk-
tów, bo chcemy utrzymać się w lidze. 
Nie jesteśmy jednak faworytem tego 
starcia. W składzie brakuje nam Piotra 
Litwiniuka oraz Łukasza Sawtyruka, nie 
będącego w pełnej dyspozycji. Z drugiej 
strony z meczu na mecz gramy lepiej, 
i to mnie cieszy. Mimo, że w Rzeszo-
wie przegraliśmy aż 0:4, pierwsze pół 
godziny meczu w naszym wykonaniu 
było bardzo dobre – powiedział trener 
Podlasia Robert Różański. 
Nasz typ: Remis.

Podnieść się po batach
W najbliższy weekend Lutnia Piszczac 
uda się do Opola Lubelskiego na spotka-
nie z miejscowym Opolaninem. Rywal 
niełatwy i ciężko będzie naszej drużynie 
podnieść się po wysokiej przegranej na 
własnym boisku z rezerwami Górnika 
Łęczna. 
Nasz typ: Opolanin wygra.

Klasa okręgowa
Huragan Międzyrzec Podlaski – Bizon 
Jeleniec, Janowia Janów Podlaski – Grom 
Kąkolewnica, ŁKS Łazy – Granica Tere-
spol, Niwa Łomazy – GLKS Rokitno, Or-
kan Wojcieszków – Dwernicki Stoczek 
Łukowski, Sokół Adamów – LZS Do-
bryń, Unia Żabików – Victoria Parczew. 
Wszystkie mecze w niedzielę.

Klasa A
Orzeł Czemierniki – Agrosport Leśna 
Podlaska, Polesie Serokomla – Olim-
pia Okrzeja, GLKS Roskosz-Grabanów 
– LKS Milanów, Start Gózd – Hutnik 
Huta Dąbrowa, Tornado Branica Su-
chowolska – Gręzovia Gręzówka, Tur 
Turze Rogi – Dąb Dębowa Kłoda, Tytan 
Wisznice – Wenus Oszczepalin. Wszyst-
kie mecze w niedzielę.

Klasa B Grupa I
Wodnik Siemień – LZS Sielczyk, Grom 
Sosnowica – Kanzas Konstantynów, 
Lutnia II Piszczac – Absolwent Doma-
szewnica. Wszystkie mecze w niedzielę. 

Resovia Rzeszów – Podlasie Biała Podlaska 

4:0 (4:0)
Bramki: Fedan 30, Rop 38, 41, Ogrodnik 43 

Podlasie: Baczewski – Szymański, Mirończuk, 

Konaszewski, Kacik, Jarzynka, Grajek, Wiraszka 

(83 Łukasiewicz), Piotrowicz (75 Magier), Lesiuk 

(58 Kocoł), Romaniuk (46 Sawtyruk)

R ka 
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Lutnia Piszczac – Górnik II Łęczna 

0:6 (0:1)
Bramki: Kalinowski 45, Szpak 65, 90, Bożok 69, 74, Zuber 87

Lutnia: Kijora – Litwiniuk, Korneluk, Węgorow-

ski, Jaszczyński, Czebreszuk (62 Biegajło), D. 

Mielnik, Kurowski, Korzeniewski (58 Gromysz), 

Cydejko (78 J. Mielnik), Tyrka

1. Górnik II 17 40 47-25
2. Lewart 17 37 35-11
3. Hetman 17 37 44-16
4. Powiślak 17 35 37-14
5. Orlęta 17 31 42-17
6. Łada 17 27 31-15
7. Ruch 17 26 39-35
8. Opolanin 17 26 28-29
9. Victoria 17 25 36-32

10. Orion 17 25 28-30
11. Janowianka 17 21 24-27
12. Sparta 17 21 35-36
13. Lutnia 17 16 23-43
14. Roztocze 17 11 22-46
15. Unia 17 8 14-49
16. Stal 17 7 13-70

iv liga
17. kolejka:
Lewart – Sparta 1:0
Ruch – Roztocze 2:2
Łada – Unia 4:0
Victoria – Powiślak 0:1
Janowianka – Orion 1:5
Lutnia – Górnik II 0:6
Hetman – Opolanin 3:0
Stal – Orlęta 0:2

dzenie. Niestety, po kontrowersyjnym 
rzucie karnym w doliczonym czasie gry, 
wyrównał Marcin Żurawski. 
Podlasie Biała Podlaska zagrali w Rze-
szowie. Resovia – zgodnie z  przewi-
dywaniami – rozprawiła się z bialcza-
nami dość sprawnie, już do przerwy 
prowadząc 4:0. Jeszcze większe lanie 
spotkało Lutnię Piszczac, która uległa 
na własnym boisku rezerwom Górnika 
Łęczna aż 0:6. 

Czas na wygraną
W sobotę o godz. 15 na bialskim stadio-
nie Podlasie spotka się ze Stalą Kraśnik. 
To kolejny przeciwnik „z górnej półki”’ 
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W drużynie Orląt na boisku pojawi 

się Rafał Borysiuk
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